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PREFAȚĂ

Cred că cel mai potrivit pentru prefața acestei lucrări este să menținez cum a 
reușit ea să vadă lumina tiparului, după peste 35 de ani de la realizare.

De multă vreme știam că domnul profesor de istorie Nicolae Făulete are câteva 
materiale scrise despre comuna Costești, rodul muncii de documentare de zeci de ani. 
Am vorbit cu dânsul de mai multe ori despre acestea și înrebându-l de ce nu le publică, 
îmi tot spunea că nu sunt gata, că mai are ceva de lucru, că-i lipsesc câteva date ce 
trebuiesc scoase de prin arhive, că dorește să mai adauge unele informații ce nu puteau 
fi  publicate în vremea când lucrările au fost scrise, că-i lipsesc fotografi i ce s-au pierdut 
din lucrarea originală.

Am tras concluzia că în acest fel, datorită rigurozității documentaristice de care 
autorul dă dovadă, lucrarea nu avea să fi e terminată niciodată. Așa că, după mai multe 
discuții și cu ajutorul altor oameni din comună apropiați domnului profesor, am reușit să-l 
convingem să ne lase să-l ajutăm cu publicarea a ceea ce există deja scris.

Astfel mi-au fost încredințate două volume: Monografi a istorico-etnografi că 
a comunei Costești - județul Vâlcea - Lucrare de diplomă, susținută în anul 1977 la 
Facultatea de Istorie a Universității București, sub îndrumarea Prof. Dr. Gheorghe Focșa 
și Istoria învățământului în comuna Costești - județul Vâlcea, până în anul 1918 - Lucrare 
de grad, susținută în anul1994, la aceeași facultate, sub îndrumarea Prof. Dr. Dinu 
Giurescu.

Citindu-le am realizat ce valoare documentaristică și informativă au acestea și 
împreună cu voluntarii din Asociația Kogayon, am luat hotărârea de a o publica, din 
respect pentru domul profesor și pentru munca acestuia și în folosul comunității locale. 
Însă ca să ajungem aici a trebuit să muncim aproape un an de zile, pentru a transcrie 
sutele de pagini (volumele erau în original, scrise la mașina de scris), pentru a adduce 
mici corecturi și actualizări textului, pentru a fotografi a și prelucra fotografi ile originale, 
pentru a edita și tipări lucrarea. La această treabă migăloasă s-au înhămat alături de mine 
câțiva voluntari ai asociației, printre care amintesc pe: Ionela Samoilă, Mirela Dardac, 
Monica Huidu, Daniela Stoican, Diana Somogyi, Dan Tăuțan, Ioana Stan, George Ivan 
și Andreea Mătăcuță. 

Cu toții suntem de acord că merită efortul. Pentru noi parcurgerea lucrării a 
însemnat afl area de lucruri noi despre Costești (pentru unii satul în care ne-am născut, 
pentru alții locurile pe care le-au îndrăgit), despre istoria locurilor, despre oamenii și 
obiceiurile lor. 
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Am citit paginile ca pe o poveste, cu întâmplări și istorisiri din trecut, cu dovezi 
arheologice, cu fapte ale oamenilor locurilor, cu ctitoriri și lupte, cu împliniri și dezamăgiri, 
cu bune și rele. 

Toate acestea sunt parte din istria locurilor și deci din istoria noastră a celor care 
s-au născut acolo, lucruri ce trebuie știute de noi toți.

Dar munca noastră nu înseamnă nimic față de munca autorului, care a adunat în 
lucrare informații din sute de documente, a vorbit cu zeci de oameni ai locurilor, a adunat 
tot ce s-a scris și spus despre comuna natală, a cercetat arhivele locale și naționale.

Nu am putut să nu mă întreb oare cum ar fi  arătat Costeștiul acum dacă această 
carte ar fi  văzut lumina tiparului acum 35 de ani? Sunt convins că dacă aceasta s-ar fi  
întâmplat, lucrurile ar fi  stat măcar un pic mai bine, cel puțin prin prisma faptului că am 
fi  știut să ne promovăm mai bine valorile de lângă noi, atât pe cele materiale, cât și pe 
cele imateriale. 

Costeștean fi ind, bucuria mea este cu atât mai mare că aceată carte ce nu ar 
trebui să lipsească din nicio familie a Costeștiului a văzut în sfârșit lumina tiparului, cu 
cât am avut și eu o contribuție la publicarea ei, cu ajutorul Asociației Kogayon, reușind 
astfel să contribuim la publicarea unor materiale valoroase, la realizarea unui pas înainte 
în dezvoltarea zonei și nu în ultimul rând la cinstirea unui dascăl de seamă al școlii 
costeștene.

Florin Stoican
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INTRODUCERE

Studiul de faţă îşi propune să prezinte aspecte de ordin istoric şi etnografi c privind 
comuna Costeşti, judeţul Vâlcea.

Mobilul care m-a îndemnat să abordez această temă a fost dragostea faţă de 
comuna natală, localitate cu un bogat trecut istoric şi cu oameni care, azi, prin munca lor, 
contribuie la înfl orirea ei şi a ţării întregi. La aceasta se mai adaugă şi dorinţa de a şti cât 
mai multe date despre ea, pentru a le putea spune şi altora.

Multe fapte de seamă s-au săvârşit în orice colţ de ţară, dar uitarea le-a acoperit 
cu vălul ei întunecos. Datoria noastră, a celor ce ne dăm seama de însemnătatea lor, 
e să nu le dăm uitării, ci să ridicăm acest văl, spre a le da la iveală contemporanilor şi 
generaţiilor ce ne vor succeda.

Astăzi trăim în secolul marilor transformări, viaţa însăşi e în continuă transformare, 
omul tinde mereu spre modernizare, spre mai frumos şi spre mai bine. Dar în această 
goană după modern, se pierd comori ale frumosului şi în domeniul etnografi ei, lucru pe 
care nu-l observă oricine. Iar datoria noastră, a unora dintre intelectualii satelor, e de a 
salva de la pieire tot ce a aparţinut spiritualităţii poporului nostru, ce l-a individualizat şi 
caracterizat, ce l-a făcut să fi e roman prin el însuşi.

Iată deci cum s-a născut idea prezentei lucrări, care l-a făcut pe autor să se aşeze 
la masa de lucru sau să-şi poarte paşii printre cătunele costeştene pentru a consemna 
informaţii preţioase de la săteni.

În vederea alcătuirii monografi ei, mai întâi am studiat lucrările apărute care se 
referă la metodica alcătuirii unui asemenea studiu de istorie, pentru a şti cum să pornesc 
la drum, ce să cercetez şi cum să cerecetez. Am folosit ca îndreptar studiul “Metodica 
alcătuirii unui studio de istorie”, publicat în anul 1967 de către Aurelian Sacerdoteanu, 
lucrare în care autorul arată cum se alcătuieşte o monografi e istorică, dând ca exemplu 
chiar comuna Costeşti – Vâlcea (comuna natală a regretatului professor) şi sfaturi 
însoţite de o bibliografi e. Am mai studiat şi alte asemenea lucrări, printre care amintesc 
volumul “Muzeul satului – Studii şi comunicări - 1967”, apărut sub îngrijirea directorului 
muzeului Gh. Focşa, (mai ales studiul “Clasifi carea funcţională a obiectelor din colecţiile 
etnografi ce” de C. Marinescu), indicaţiile date în revista “Studii şi articole de istorie”; am 
studiat de asemenea alte monografi i, printre care amintesc pe cea scrisă de V. Păcală în 
anul 1915 (“Monografi a comunei Răşinari”). 

Apoi am început consultarea în biblioteci a materialelor publicate despre mânăstirile 
Bistriţa şi Arnota, precum şi despre satele comunei. Remarc faptul că materialul 
bibliografi c publicat despre cele două mânăstiri este impresionant, foarte vast, fapt ce 
denotă interesul unor istorici pentru aceste ctitorii şi locuri pitoreşti. Am găsit foarte multe 
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materiale publicate în revistele „Arhivele Olteniei” şi „Mitropolia Olteniei”, unele publicate 
de Aurelian Sacerdoţeanu, un bun cunoscător al acestor locuri.

De asemenea, am mai studiat şi lucrările unor istorici şi etnografi  de seamă ai ţării, 
printre care amintesc pe cele scrise de Al. Odobescu, Gr. Tocilescu, V. Drăghiceanu, N. 
Iorga, Al. Vulpe, D. Berciu, Ion. Conea, P.P. Panaitescu, Gh. Focşa, I. Vlăduţiu, C. Irimie 
şi alţii.

Informarea în bibliotecă am facut-o la bibliotecile din Bucureşti – Biblioteca 
Academiei Române, Biblioteca Centrala Universitară, Biblioteca Facultăţii de Istorie 
şi Bilioteca de la Arhivele Statului, iar în ţară la bibliotecile din Rm. Vâlcea (Biblioteca 
municipală şi cele de la Muzeul judeţean şi Arhivele Statului), Craiova şi Horezu.

Materialul arhivistic l-am cercetat la Arhivele Statului fi liala Rm. Vâlcea (dosarele 
Preturii Plăşii Horezu şi cele ale comunei Costeşti). Mai puţin am cercetat la Arhivele 
Statului din Bucureşti şi Craiova. În comună am cercetat fondul arhivistic de la şcolile 
Pietreni, Costeşti şi în parte la Şcoala Primară Bistriţa, precum şi o parte din dosarele 
existente la Primăria comunei.

Pe lângă ajutorul bibliotecarilor şi arhiviştilor, la cerere am primit o fotocopie de la 
Biblioteca Academiei Române după un document ce se referă  la existenţa Şcolii de la 
Bistriţa, din secolul al XVII-lea, iar de la Muzeu de Artă al României, alte fotocopii după 
materialele expuse provenind de la mânăstirile Bistriţa şi Arnota, printre care amintesc 
tâmpla de la Arnota.

Mai scot în evidenţă amabilitatea arheologului Gh. Petre de la Muzeul din Govora 
- Vâlcea, care mi-a pus la dispoziţie unele materiale referitoare la cele mai noi descoperiri 
arheologice din Costeşti, recent publicate în revistele de specialitate şi chiar informându-
mă de altele nepublicate.

Am folosit şi metoda de lucru pe teren. Este ştiut faptul că „acela care alcătuieste 
o monografi e.... trebuie să meargă el însuşi să vadă cu ochii lui ce trebuieşte văzut şi să 
audă cu urechile lui ceea ce trebuie auzit în sat.”1

Am procedat ca atare, condus fi ind şi de zicala românească „ochii văd, inima 
crede”. Am mers să vad şi să aud ce trebuie, ca să pot crede şi scrie. Sper că n-ar fi  lucru 
de mirare pentru nimeni dacă aş afi rma că la ora actuală cunosc mai bine comuna mea 
natală. Faptul că lucrez de 14 ani în această comună a uşurat într-o oarecare măsură 
strângerea şi explicarea materialului.

De la oameni am cules informaţii de ordin istoric, toponimic, etnografi c etc.. Pe 
la săteni am găsit şi materiale de arhivă importante, aşa cum ar fi  un document găsit în 
Pietreni, care data din anul 1714, din care reiese tendinţa egumenului de la Bistriţa de a 
trece în stare de rumânie, prin orice mijloace, oamenii liberi.

Un alt document de seamă este un brevet cu fotografi a unui veteran din Costeşti, 
participant la războiul de independenţă din 1977-1978. Sursele mele de informaţii au fost 
sătenii, cei mai mulţi în vârstă, dar buni cunoscători ai satelor comunei.
1  Henri Stahl, Monografi a unui sat, cum se alcătuieşte spre folosul căminului cultural, Bucureşti, 1939, p. 21
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Am folosit, de asemenea, spre a întări cele spuse, şi aparatul fotografi c, mai ales 
că localitatea Costeşti oferă mult ochiului, prin pitorescul său şi prin monumentele istorice 
ce le are. 

Totodată ţin să arăt că munca n-a fost uşoară, ci chiar foarte difi cilă, fi ind pus 
uneori în faţa unei vaste bibliografi i şi a unei multitudini de probleme.

Ţin să mulţumesc Profesorului Universitar Dr. Gheorghe Focşa, îndrumătorul 
meu, care pe tot parcursul elaborării lucrării mi-a dat sfaturi utile, chiar şi încurajându-mă 
uneori, pentru ca până la urmă să duc totul la bun sfârşit. 

Am scris această monografi e ca un omagiu adus locuitorilor de ieri al Costeştiului, 
celor care şi-au vărsat sângele în lupta pentru libertate naţională şi socială, celor care au 
trăit, muncit şi murit aici, contemporanilor care prin munca lor contribuie la dezvoltarea 
comunei şi a ţării noastre.
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I. CADRUL GEOGRAFIC ŞI STRUCTURA 
COMUNEI

Cu acest capitol începe studiul monografi c de faţă, privind localitatea Costeşti din 
Judeţul Vâlcea, iar în locul lui vom prezenta aşezarea, mediul geografi c, componenţa, 
tipul, precum şi câteva denumiri toponimice mai importante.

1. AŞEZAREA ŞI MEDIUL GEOGRAFIC

Comuna Costeşti, Judeţul Vâlcea, este aşezată pe Bistriţa olteană, în partea de 
est a depresiunii subcarpatice Horezu, la poalele Munţilor Căpăţânii. În cadrul judeţului 
ea se situează printre comunele aşezate în partea de nord a acestuia, la distanţă de 40 
kilometri vest de Municipiul Rm. Vâlcea şi la 6 kilometri de Horezu, cel mai apropiat oraş.

Are o poziţie geografi că favorabilă, fi ind situată pe drumul naţional 67 Tg. Jiu – 
Rm. Vâlcea, ce leagă zona de sub munte a Olteniei şi pe aceasta de ţinuturile sudice 
ale ţării, iar prin văile Jiului şi Oltului de meleagurile transilvănene din interiorul arcului 
carpatic.

Limitele sale tradiţionale, la nord sunt conturate de Curmătura Rodeanu, vârfurile 
Zmeuret (1938 m) şi Ionaşcu, culmi ale Munţilor Căpăţânii ce despart Costeştii de comuna 
Malaia – Vâlcea.

La est, horarul urmează tot repere muntoase, vârfurile Govora (1958 m) şi Scânteia 
(1685 m), Munţii Albu, Buila şi Cacova, apoi dealurile Scărişoara, Albina, Pădurea Mare şi 
Bărbăteşti, Valea Glăvociului şi Dealul Costeştilor (Cornăţel), care o despart de comuna 
Bărbăteşti.

In sud-est Culmea Dealului Măgura o desparte de comuna Pietrari. În sud, hotarul 
cu comuna Tomşani (satul Tomşani) urmează Dealul Măgura, Valea Modârcii şi zona de 
confl uenţă a celor trei ape: Bistriţa, Costeşti şi Romani, la sud de drumul naţional Tg. 
Jiu – Rm. Vâlcea.

La vest, Valea Badei (situată la vest de Dealul Văratici), dealurile Neagota (Vârful 
Pupezii, 557 m) şi Dăroaia, o despart de satul Bogdăneşti, comuna Tomşani şi satul 
Romanii de Jos ce aparţine oraşului Horezu. Hotarul continuă apoi pe Plaiul Clăbucetului, 
până spre Vârful Văleanu (1840 m).

Comuna Costeşti cuprinde un teritoriu ce însumează o suprafaţă de 8848 hectare.
Relieful teritoriului comunei Costeşti este alcătuit din munţi, dealuri, văi şi zonă 

depresionară. Partea sudică a comunei, în care se afl ă cele patru sate, geografi c se 
încadrează în estul Depresiunii Horezu, depresiune situată între Cerna si Bistriţa Olteană, 
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delimitată la rasărit de aceasta, de dealurile Costeştilor şi Bărbăteştilor, mărginită la nord 
de bordura Munţilor Căpăţânii iar la sud fi ind închisă de Măgura Slătioarei (767 m).2

Mica depresiune subcarpatică Costeşti-Bistriţa este străbătută de albiile a două 
râuri paralele: Bistriţa şi Costeşti, ce-şi adună apele din Munţii Căpăţânii. Muchia ce 
desparte cele două ape, relativ joasă, se înalţă spre centrul depresiunii (Dealul Mlăci) şi 
culminează cu Vârful Stogul (720 m), care desparte depresiunea în două compartimente: 
Ferigile şi Pietreni Bistriţa.

Fig. 1: Costeşti, vedere spre munte

Limita de nord a depresiunii este alcătuită 
de Muntele Arnota (1183 m), prelungire a masivului 
calcaros Buila ( altitudinea maximă: Vf. Vânturariţa 
Mare, 1885 m). Limitele de est şi de vest sunt formate 
respectiv de Dealul Costeştilor (750 m) şi Dealul 
Neagota-Văratici (500-650 m), ambele reprezentând 
prelungirea unor picioare ale Munţilor Căpăţânii 
(piemonturi). Spre sud, depresiunea se îngustează, 
luând sfârşit în zona confl uenţei celor două ape: 
Costeşti şi Bistriţa. Partea sudică a satului Costeşti, 
ce corespunde locului ocupat de fostul sat Ferigile, 
este situată în cea mai mare parte pe vechiul con de 
dejecţie al confl uenţei celor două pâraie, ce s-a întins 
în decursul veacurilor spre sud (cota 420 m).3

Din dealurile comunei pornesc numeroase văi, puternic erodate de apa ce se 
adună în timpul ploilor şi topirii zăpezilor, cum sunt văile: Albinii şi Ciorobeştilor în Pietreni, 
Afi netului, Brăianului, Secăturilor şi Jidovii în satul Costeşti.

Din punct de vedere geologic depresiunea se afl ă în zona sedimentară (pietrişuri, 
nisipuri şi argile), în albia celor două râuri întâlnindu-se mai ales pietriş (numit pe plan 
local balastru) şi piatră folosite la construcţii. 

În cariera de nisip Costeşti, devenită între timp Rezervaţia Naturală Muzeul 
Trovanţilor Costeşti,ce se afl ă lângă drumul naţional Tg. Jiu – Rm. Vâlcea, se gasesc în 
stratele de nisip elemente cu aspect rulat, de forme diferite, de la sferic până la păpuşi, 
formaţiuni grezoase de vârstă sarmaţiană, care au luat naştere prin cimentarea nisipului 
cu ciment calcaros. (Fig. 2)

2  Tufescu V., Subcarpaţii şi depresiunile marginale ale Transilvaniei, Edit. Ştiinţifi că, Buc. 1966, p. 185
3  Vulpe Alex., Necropola Hallstattiană de la Ferigile, monografi e arheologică, Edit. Academiei R.S.R., Buc. 1967, p. 9
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Fig. 2: Trovanţi în Rezervaţia Naturală a Trovanţilor Costeşti, pe 

locul acoperit cândva de fosta Mare Sarmatică

În Costeşti au fost găsite trei vertebre de 
balenă, care trăiau în apele fostei Mări Sarmatice, 
care au fost identifi cate la Muzeul Grigore Antipa din 
Bucureşti.

Pe dealuri, din cauza precipitaţiilor, mai ales a 
ploilor torenţiale, au loc eroziuni şi prăbuşiri, iar ploile 
liniştite, dar de lungă durată, favorizează dezvoltarea 
proceselor de alunecare. Alunecari de teren întâlnim 
în Văratici-Căline (alunecări vechi), în Costeşti 
(alunecari cu reactivări), în Pietreni, la nord, în partea 
de est a râului Costeşti (eroziune de adâncime 
asociată cu prăbuşiri), la Măgureni (alunecari vechi).4 

Din cauza pietrei de calcar subgabaritice, depusă de la exploatarea de calcar 
Bistriţa la poalele Muntelui Arnota, în punctul Târsa din Pietreni, s-au produs puternice 
alunecări de teren, care au dat reliefului un aspect tot mai frământat. Aceste alunecări 
şi prăbuşiri s-au accentuat in timpul ploilor îndelungate cazute în luna mai 1970 şi în 
toamna anului 1972, când a fost astupată vechea albie a pârâului Costeşti, afl ată mai la 
vest de canalul pe care acesta curge în prezent. (Fig. 3)

În timpul ploilor de la începutul lui iulie 1975, albia canalului s-a lăţit şi adâncit cu 
circa 2-3 m.

Fig. 3: Canalul râului Costeşti din Pietreni

Acest proces de 
modelare a reliefului va continua 
în această zonă şi în perioada 
următoare, pe masură ce noi 
cantitaţi de piatră se vor depune 
la baza muntelui sub forma 
conului de grohotiş ce produce 
prăbuşiri şi apasând pe stratele 
argiloase le antrenează pe 
acestea în alunecări în masă. 

4  Neamu Gh., Observaţii asupra proceselor actuale de modelare a reliefului în Depresiunea Horezu, în Probleme de 
geografi e, vol. III, 1961, p. 472
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Relieful este dominat de formele montane, afl ate în partea de nord, care cuprind 
peste 50% din suprafaţa comunei. Aceşti munţi fac parte din Munţii Căpăţânii, care sunt 
situaţi între Olt şi Olteţ şi reprezintă câteva culmi mai proeminete ale acestora. Începând 
dinspre est spre vest, comuna este dominata la început de pereţii prăpastioşi şi vârfurile 
stâncoase ale Masivului Buila-Vânturariţa. După ce lasă albia râului Costesti să-şi facă 
loc printre pereţii săi calcaroşi, apele săpând aici chei de o îngustime aproape inaccesibilă, 
masivul se continuă spre vest cu Muntele Arnota, cu poziţie centrală faţă de satele 
comunei. Culmile rotunjite ale Arnotei şi orientarea lor pe direcţia est-vest, panta sudică 
destul de abruptă, dau acesteia o înfăţişare maiestuoasă. Fiind limita cea mai sudică a 
munţilor comunei, vârful ei constituie locul de unde se poate admira atât întreaga vale a 

Bistritei vâlcene până spre Olt, cât şi culmile muntoase 
din nordul ei. Acestea, deşi mai înalte, nu pot fi  văzute 
de jos, din sat, deoarece Arnota stă ca un paravan în 
faţa lor, decât, mai recent, prin imensa spărtură produsă 
în munete de către cariera de calcar. Apele Bistriţei n-au 
lăsat ca semeţia Arnotei să continue prea mult spre vest, 
tăind-o de sus şi până jos, creând frumoasele chei ce-i 
poartă numele, „o cheie de o nemaipomenită sălbăticie, 
poate cea mai îngustă cheie de la noi din ţară”.5

Fig. 4: Cheile Bistriţei, drumul forestier

Atât Cheile Bistriţei (Fig. 4) cât şi Cheile Pietrenilor 
(Fig. 5) constituie adevărate frumuseţi naturale.

 Fig. 5: Cheile Pietrenilor (Cârligele), albia pârâului Costeşti

În munţii din vecinătatea comunei se afl ă 
numeroase peşteri săpate în rocile calcaroase, prin 
acţiunea apei de infi ltraţie. Cea mai importantă dintre ele 
este Peştera Grigore Decapolitul, care este cunoscută şi 
sub numele de Peştera Liliecilor. În această peşteră se 
afl ă două bisericuţe rupestre. 

Despre aceste locuri, pe care le-a vizitat la 
începutul secolului al XIX-lea, Alexandru Vlahuţă, autorul 
cărţii „România pitorească”, spunea că „reprezintă unul 
dintre cele mai frumoase ţinuturi ale ţării”. Admirând 
pentru prima dată împrejurimile Bistriţei, el spune: „...
Valea se deschide, codrii se trag la o parte, o privelişte 

5  Bleahu Marcian, Flori de piatră. Frumuseţile regiunilor carstice din România, Ediţia a II-a, Edit. Ştiinţifi că Bucureşti, 
1966, p. 45
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neaşteptată, negrăit de mândră, se înalţă ochilor... pe malul drept al Bistriţei s-aşterne 
o poiană de toată frumuseţea...”. Despre Cheile Bistriţei el vorbea ca despre „...lumea 
prăpăstiilor şi a vâltorilor”.6 Tot el a facut şi o relatare amănunţită a Peşterii Grigore 
Decapolitul, afl ată chiar în Cheile Bistriţei.

Munţii Căpăţânii sunt alcatuiţi din roci metamorfi ce (şisturi cristaline) iar spre est 
calcare jurasice (Masivul Buila-Vânturariţa), sedimente cretacice şi paleogene la poalele 
lor.7

Două drumuri forestiere urcă în munte pe văile celor două ape, cel de pe valea 
Bistriţei la punctul numit „Între Râuri” şi drumul Prislopului, în nordul satului Pietreni, pe 
valea pârâului Costeşti. (Fig. 6)

Fig. 6: Drumul satului Pietreni ce duce la Prislop

2. RESURSE NATURALE

Prin aşezarea ei la locul de întâlnire 
a celor două forme de relief – muntele şi 
depresiunea subcarpatică – comuna Costeşti 
dispune de resurse naturale importante.

Ţinuturile „de contact sunt un fel de 
concentrare de bunuri materiale, de produse şi materii prime, de alimente pentru om şi 
pentru vitele de care omul se ajută în existenţa lui”.8 Fiecare din aceste forme de relief 
vine cu propriile lui produse.

Muntele a oferit şi continuă să ofere şi azi omului numeroase bunuri, cum sunt: 
lemnul (folosit în construcţii şi foc), calcarul (întrebuinţat în construcţii şi industria chimică), 
păşunile unde pasc numeroase turme de oi, fauna (mistreţul, vulpea, lupul, ursul, râsul, 
jderul, pisica sălbatică, cerbi şi căprioare, cocoşul de munte, capra neagră şi altele). 

În apele limpezi şi reci ale celor două ape – Bistriţa si Costeşti – întâlnim păstrăvul.
Munţii constituie şi o importantă zonă turistică asigurând clipe de relaxare pentru 

vizitatorii din localitate si străini.
Depresiunea ofera şi ea esente diferite de lemn, locuri pentru culturi, pomi fructiferi, 

islazuri şi fâneţe.
Izvoarele minerale de la Costeşti sunt folosite în tratarea diferitelor boli.

6  Vlahuţă Al., România Pitorească, Editura pentru Literatură, Bucureşti, 1965, p. 68
7  Păun M., Maloş C., Popescu M., Excursii în Munţii Olteniei, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1971, p. 10 
8  Conea I., Aşezările omeneşti în depresiunea subcarpatică din Oltenia, în Bul. Soc. Rom. Gogr., Tomul L 1931, 

Bucureşti, 1932, p. 337
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Cele două râuri asigură piatra de construcţie şi balastrul (pietrişul), pun în mişcare 
diferite instalaţii ca: mori, joagare şi pâna în urmă cu câţiva ani numeroase pive. Pe unele 
dealuri afl ăm piatră de construcţie, numită de localnici „piatră de mal”, alcătuită din gresii. 

Fauna afl ată pe coasta dealurilor este alcătuită în special din mistreţ, căprior, 
iepure, vulpe şi altele.

Resursele naturale amintite mai sus, la care s-au mai adăugat şi condiţiile favorabile 
de climă, au determinat popularea acestor locuri din timpurile cele mai îndepartate.

3. CLIMA

Munţii Căpăţânii formează un adăpost natural întregii zone piemontane şi 
dealurilor subcarpatice. Comuna Costeşti, fi ind aşezată la poalele acestor munţi, dispune 
de condiţii climatice favorabile.

Adăpostul pe care muntele îl oferă depresiunii dinspre nord, face ca la poale iarna 
să nu se simtă frigul decât într-o slabă măsură. Frigul de peste iarnă al munţilor trece, 
când coboară de pe ei, pe deasupra satelor de la poalele peretelui abrupt. „Gerul trece 
spre luncă pe deasupra noastră” 9, spun oamenii locului. Apele care taie depresiunea în 
lat, se observă că iarna îngheaţă mai intâi în partea de sud a acesteia.

În timpul verii, la poalele muntelui este mai răcoare şi un curent de aer continuu 
se lasă peste depresiune, iar primăvara si toamna, când soarele e mai slab, lumina şi 
căldura lui bat mai puternic la poalele şi în faţa muntelui, în partea expusa spre miazăzi.

În verile călduroase, calcarul munţilor din apropiere se încălzeşte puternic şi 
răspândeşte căldura în jur, determinând „o vară deosebit de calduroasă”.10

Temperatura medie a lunii ianuarie (luna cea mai rece) este de -8°C, iar cea a lunii 
iulie (cea mai călduroasă) este de +20°C şi cu precipitaţii abundente (aproximativ 800 
mm), toate acestea amintindu-ne de climatul mediteranean.11

Partea muntoasă a comunei şi dealurile cele mai înalte aparţin unor zone în care 
îngheţul poate surveni din a doua jumătate a lunii septembrie, data medie stabilindu-se 
în jur de 1 octombrie. Îngheţurile târzii, de primăvară, a caror dată medie de apariţie 
oscilează în jur de 1 mai în nord, pot aduce pagube mari, în special pomiculturii.12

Zona muntoasă aparţine unei arii cu un număr mai mare de zile noroase decât 
senine. Aici numărul mediu al zilelor acoperite depăşeşte 180 zile. La înălţimile de peste 
1200-1300 se apreciază că precipitaţiile ating o medie anuală  de 1000 mm, crescând 

9  Conea I., Aşezările omeneşti în depresiunea subcarpatică din Oltenia, în Bul. Soc. Rom. Gogr., Tomul L 1931, 
Bucureşti, 1932, p. 336

10  Idem, Studiul geographic al castanilor din Oltenia, în Bul. Soc. Rom. Gogr., Tomul L 1931, Bucureşti, 1932, p. 120
11  Velcea I., Cercetări economico-geografi ce în Oltenia subcarpatică dinre Gilort şi Bistriţa Vâlcii, în probl. de geogr. 

V, 1957, p. 356
12  Badea L., Rusenescu C., judeţul Vâlcea, Edit. Academiei R.S.R., Bucureşti, 1970, p. 28
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progresiv odată cu altitudinea, până pe la 1400 mm anual. La periferia sudică a munţilor 
cad în medie 800-900 mm anual.13

Pe teritoriul Depresiunii Horezu cad anual aproximativ 850 mm precipitaţii. Ploile 
sunt repartizate neuniform pe anotimpuri, observându-se două perioade maxime, când 
cad mai mult de 100 mm precipitaţii lunar (mai-iunie şi octombrie-noiembrie) şi două 
perioade minime când precipitaţiile căzute nu depaşesc 50 mm (ianuarie-februarie şi 
iulie-august). Maxima precipitaţiilor căzute în 24 de ore este cuprinsă între 25-75 mm.14 

În lunile de toamnă (octombrie-noiembrie), sub infl uenţa deplasării maselor de 
aer umed din vest, se pune în evidenţă o a doua sporire a cantităţilor lunare, în raport 
cu cele din vară şi din iarnă, constituind aşa-numitul al doilea maxim de toamnă, specifi c 
pentru partea vestică a ţării – ploaia nucilor. Mai ales în perioada caldă a anului survin 
deseori ploi care pot da în 24 ore cantităţi care depăşesc nu numai media lunii respective, 
ci chiar media sezonului respectiv. În timpul verii se produc deseori căderi rapide şi 
abundente, aşa-numitele „ruperi de nori”, care provoacă, local, unde de viituri cu putere 
mare de distrugere. Astfel, la Costeşti, în 12 august 1955, au căzut 102,4 mm într-o oră. 
Asemenea exemple sunt mai numeroase, dar mai frecvente în zona montană.15

În privinţa ninsorilor, pe culmile montane cele mai înalte, zăpada se aşterne în strat 
continuu, uneori încă din septembrie. În depresiunile şi dealurile mai înalte din sud, data 
medie a primei zăpezi se situează numai în ultimele zile ale lunii decembrie. În instalarea 
stratului de zăpada se urmăresc în general treptele mari ale reliefului şi tot în acelaşi mod 
(dar invers) dispare de la sfârşitul lunii martie, până în mijlocul lui aprilie. Numărul mediu 
al zilelor de ninsoare din zona alpină, de peste 80, scade la 25-30 la periferia munţilor şi 
în dealurile subcarpatice mai înalte. Stratul de zăpadă se menţine în medie 150 zile în 
munte, iar în zona dealurilor numărul scade la 60-80 zile. Grosimea medie a stratului de 
zăpadă pe sol este la munte de peste 90 cm, iar în zonele de deal până la peste 60 cm.

Iarna mari cantitaţi de zăpadă se acumulează în părţile înalte ale munţilor din 
nordul comunei. Avalanşele sunt frecvente în zonele alpină şi subalpină, acolo unde 
pantele repezi creează condiţii favorabile. Deşi altitudinea nu depăşeşte 2000 m, pe 
unele vârfuri vara mai pot fi  intâlnite petece de zăpadă pe feţele nordice, pe fi rul apelor 
sau în mici zănoage.

Pe teritoriul comunei bat vânturi din diferite părţi ale continentului. Pe înălţimile 
munţilor bate vântul dominant din sectorul vestic, cu frecvenţă mai mare iarna. Vântul 
nordic este reţinut de culmile înalte ale Munţilor Lotrului.

În timpul iernii are loc circulaţia aerului rece din estul sau nord-estul continentului 
(aer polar continental). Acest vânt, cunoscut sub numele de „Crivăţ”, se simte mai puţin 
în această parte a ţării, intensitatea lui fi ind frântă de dealurile din partea de est a ţării. 
Când acest vânt bate cu putere, troieneşte zăpada (aşa cum s-a întâmplat în iarna anului 
13  Badea L., Rusenescu C., judeţul Vâlcea, Edit. Academiei R.S.R., Bucureşti, 1970, p. 29
14  Neamu Gh., Observaţii asupra fenomenelor actuale de modelare a reliefului în Depresiunea Horezu, în probl. de 

geogr. VIII, 1961, p. 471
15  Badea L., Rusenescu C., judeţul Vâlcea, Edit. Academiei R.S.R., Bucureşti, 1970, p. 31
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1954), aduce ger şi uscăciune. Când se întâmplă ca aerul polar continental să se menţină 
timp mai îndelungat, iernile devin geroase, cum au fost, de exemplu, acelea din 1962-
1963 şi 1963-1964.

„Austrul”, numit de localnici şi „Traistă goală”, bate dinspre sud-vest în toate 
anotimpurile – este un vânt uscat, iarna aduce ger, iar vara căldură şi secetă.

„Băltăreţul” bate de la sud, dinspre Peninsula Balcanică, este un vânt domol şi 
călduţ, adesea aducând ploaie.16

Vara predomină vânturile oceanice umede, din vestul Europei, care determină 
ploile bogate de la sfârşitul primăverii şi începutul verii (mai-iunie), tocmai când plantele 
au nevoie de apă pentru creştere.

Mai rare sunt vara revărsările de aer polar oceanic, care provoacă o răcorire 
trecătoare şi ploi reci. În schimb, de obicei în lunile iulie-august, aerul tropical uscat şi 
cald din sud staţionează şi în ţinuturile sudice ale comunei. Atunci zilele calduroase sunt 
numite popular „zile de cuptor”.

Întâlnim şi vânturi cu caracter local, cauzate de diferenţa de altitudine dintre culmi 
şi depresiune. Sunt brizele de munte care umplu seara vaile cu aerul răcoros coborât din 
munte şi cele de vale, care se formează în cursul zilei, prin încălzirea şi rarefi erea aerului 
din văi şi urcarile lui pe pante.

Climatul de sub munte, de adăpost al comunei Costeşti, se refl ectă fi del prin 
vegetaţie; nuci, viţă de vie şi castani dulci cresc şi rodesc aici, iar omul, ca şi planta, a 
dibuit şi el locurile cele mai prielnice pentru aşezare.

4. APELE

Teritoriul comunei face parte din bazinul hidrografi c al râului Olt, prin râurile mai 
mici – Bistriţa şi Costeşti – care izvorasc din Munţii Căpăţânii şi al căror curs străbate 
localitatea de la nord la sud, formând numeroase cotituri.

Bistriţa izvorăşte din munţii din nordul comunei. De la obârşii diferite pleacă cele 
două pârâiaşe ale ei, Gurguiul la vest (izvorăşte din Muntele Văleanu) şi Cuca la est 
(îşi trage izvoarele din Muntele Zănoaga), întâlnindu-se la locul numit „Între Râuri”, 
după care îşi ia denumirea de râul Bistriţa. Ea curge de la nord la sud până în comuna 
Tomşani, iar de aici se îndreaptă spre sud-est şi se varsă în Olt, pe malul drept, în dreptul 
comunei Băbeni, după ce parcurge o lungime de 50 km. Lărgimea medie a albiei minore 
(permanente) este de 6 m, adâncimea de 50 cm, iar iuţeala curentului de 3 m/s. Are 
lărgimea medie a albiei majore (inundabile) de 25 m. Fundul apei este pavat cu pietre de 
diferite mărimi. De la izvoare şi până la mănăstirea Bistriţa, valea Bistriţa este adâncă şi 

16  Badea L., Rusenescu C., judeţul Vâlcea, Edit. Academiei R.S.R., Bucureşti, 1970, p. 32
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îngustă, iar de aici la vale se lărgeşte treptat, atingând în cursul său inferior 1000-3000 
m lăţime.17

Bistriţa este unul dintre afl uenţii principali ai Oltului, care izvorăşte din Carpaţii 
Meridionali, are debit mare de apă, mai ales în timpul primăverii.18 Îşi adună apele din 
mai multe izvoare, localizate pe versantul sudic al Căpăţânei, afl uenţi principali fi ind 
Horezu (Romani) pe dreapta şi Costeşti pe stânga. Străbătând fâşii de calcare jurasice, 
aceste ape au creat după cum am mai arătat, minunate formaţiuni carstice între care 
Cheile Bistriţei şi Cheile Costestilor sunt cele mai frumoase.19 Mai sus de locul de vărsare 
Bistriţa primeşte pe malul stâng Otăsăul, un afl uent care izvorăşte din Muntele Buila.

În bazinul Bistriţa Vâlcii, scurgerea medie multianuală este cuprinsă între 3 şi 10 
l/s/m2. Apele mari se produc în luna martie, când ploile de primăvară se asociază cu 
topirea zăpezilor, iar cele mici în ianuarie-februarie şi octombrie.

Debitele maxime provin numai din ploi şi ajung la 1500 l/s/ m2. Îngheţul râurilor 
începe din a doua jumătate a lunii decembrie, iar dezgheţul spre sfârşitul lunii februarie. 
Perioada de îngheţ este aşadar scurtă, până la două luni.20 

Pârâul Costeşti izvoraşte din Muntele Neteda, curge de la nord spre sud printr-o 
vale îngustă şi adâncă, udă satele Pietreni (localnicii de aici îi mai spun râul Pietreni 
sau Prislop) şi Costeşti, după care se varsă în Bistriţa, pe malul stâng, la hotarul 
dintre comunele Costeşti şi Tomsani.21 Acest pârâu, în satul Pietreni primeşte văi cu 
apă permanentă cum sunt: Valea Bisericii (denumită şi valea celor 44 de izvoare), care 
izvorăşte de la poalele munţilor din locul numit Piscul Schitului, Valea Morii, care are un 
debit important de apă şi Valea Albinii.

Cele două ape, având obşia în munte, au totdeauna apă din belşug. Seacă numai 
văile torenţiale pe care le adună şi care au apă numai când plouă şi se topeste zăpada. 
Debitul bogat al râurilor Costeşti şi Bistriţa este rezultat al precipitaţiilor abundente 
şi alimentării din pânza freatică (izvoare). Prezintă mari variaţii de nivel în perioada 
anotimpurilor cu precipitaţii bogate, când ies din matca lor şi se revarsă, producând 
pagube căilor de comunicaţii şi pe alocuri culturilor. Au o mare viteză de scurgere şi o 
mare putere de eroziune, modifi cându-şi de multe ori albia.22 

Râurile Bistriţa şi Costeşti au oferit oamenilor condiţiile cele mai prielnice de 
aşezare, în [punctele de unde ele ies din munte, în gura văilor. Apele acestora şi-au oferit 
omului valea lor ca drum de suit la munte, s-au oferit pe însele ca aliment – pentru om 
şi vite – sunt limpezi şi curate; au mânat morile, pivele şi ferăstraiele (joagărele) pe care 
omul le-a instalat pe ele; pe calea lor a suit şi suie omul în munte, la păscut vitele. Pe 
calea lor a adus omul din munte lemnele de construcţie şi foc, mai ales după ce pădurea 

17  Alexadrescu C., Dicţionar geographic al judeţului Vâlcea, Bucureşti, 1893, p. 13
18  Mihăilescu C., Geografi a fi zică a României, Edit. Ştiinţifi că, Bucureşti, 1969, p. 204
19  Păun M., Maloş C., Popescu M., Excursii în Munţii Olteniei, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1971, p. 19
20  Giurcăneanu Cl., Mocanu C., Valea Oltului, Edit. Ştiinţifi că, Bucureşti, 1967, p. 55
21  Alexadrescu C., Dicţionar geographic al judeţului Vâlcea, Bucureşti, 1893, p. 49
22  Velcea I., Cercetări economico-geografi ce în Oltenia subcarpatică dinre Gilort şi Bistriţa Vâlcii, în probl. de geogr. 

V, 1957, p. 356
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a fost rărită în preajma satului. Mai târziu, pe văile lor s-a cărat fi e pe cale ferată, fi e cu 
mijloace auto, lemnul necesar industriei. Acestea sunt motivele care l-au făcut pe om să 
se aşeze pe aceste locuri întemeind sate pe ele. Gura unei văi e ca un fel de poartă de 
pătruns în sus, spre munte – un cap de pod.23

În prezent apa celor două râuri este folosită pentru punerea în mişcare a morilor, 
joagărelor, şi până acum 4 ani a pivei lui Iancă (Nicolae Gheorghe), de pe unul din 
iazurile Bistriţei. Când vin apele mari, aduc buşteni şi alte lemne mai mici şi pietre mari 
care sunt strânse de localnici pentru construcţia temeliilor la case. În trecut piatra de 
râu era strânsă mai puţin de către cetăţeni, era mai multă, aceştia făceau temelie mai 
joasă iar casele se construiau mai puţine. Astăzi în albia râurilor găsim mai puţină piatră 
mare, deoarece a fost strânsă în fi ecare vară, ca urmare a numeroaselor necesităţi – se 
construiesc mai multe case, iar unii cetăţeni şi-au făcut şi gard de zid la drum. La irigaţii 
se folosea în trecut apa din iazuri, pentru udatul culturilor în timpul secetelor.

Pânza de apă freatică în comuna Costeşti se găseşte la o adâncime variind între 
un metru şi jumatate şi 8 metri (în alte puncte la 10-12 m). Izvoarele numeroase ies la 
suprafaţa pământului, mai ales la poalele muntelul.

Aprovizionarea cu apă potabilă a populaţiei comunei se face din izvoare naturale, 
din fântâni cu lanţ şi cumpene de lemn (mai puţine cazuri); unii locuitori şi-au forat în 
incinta gospodăriilor individuale puţuri (cu lanţ); în satele Pietreni, Văratici (în Mlăci) şi 
Costeşti – până la şoseaua naţională – apa a fost adusă pe tevi metalice, de la poalele 
muntelui, din punctul „44 Izvoare”, afl at în satul Pietreni.

5. SOLURILE

Solul, care se formează în urma modifi cării rocilor, sub acţiunea apei, aerului şi a 
organismelor vii sau moarte, reprezintă suportul material al vieţii pe pământ. 

Solul comunei Costeşti se prezintă ca un înveliş complex, cu variaţii de la solurile 
pajiştilor alpine, până la solurile brune de pădure şi la cele slab evoluate din lungul văilor 
largi, care în general aparţin solurilor podzolice, formate sub vegetaţia de pădure.

La altitudini de peste 1700-1800 m, stratul de sol subţire şi de culoare cenuşie-
negricioasă este cel format sub pătura ierburior din pajiştea alpină. Mai jos, până la sub 
1000 m, solurile cu profi l mai complex decât cele din pajiştile alpine sunt brune acide 
montane, de obicei puternic scheletice. Bordura munţilor este acoperită cu sol brun – 
montan tipic sau podzolic.24

Partea de sud a comunei, formată din dealuri şi depresiune, reprezintă domeniul 
de dezvoltare a solurilor brune de pădure, la altitudini ce variază între 420 şi 720 m, afl ate 
în diferite grade de podzolire. Din cauza fragmentării reliefului şi a intensităţii proceselor 

23  Conea I., Aşezările omeneşti, p. 338
24  Badea L., Rusenescu C., judeţul Vâlcea, Edit. Academiei R.S.R., Bucureşti, 1970, p. 38
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de denudare a versanţilor, pătura de sol, şi aşa puţin fertilă, este supusă în mare măsură 
spălării şi eroziunii.25

Pe coastele cu alunecări de teren, pante abrupte, culmi înguste, în general văile 
apelor, se formează regosoluri, adică soluri tinere nedezvoltate, care au la bază depozite 
nedezvoltate (nisip, loess, argile, marne, etc.). Terenurile cu sol subţire şi degradat, mai 
ales cele din pantă, sunt foarte favorabile pomiculturii şi fâneţelor, mai puţin culturilor 
cerealiere. Dealtfel, podzolurile din depresiune sunt cunoscute ca soluri cu foarte slabă 
fertilitate pentru culturile agricole. În lungul văilor celor două ape, Bistriţa şi Costeşti, 
există soluri aluvionare, în diferite stadii de solidifi care, care prezintă un grad mai mare 
de fertilitate şi care sunt destinate celor mai rentabile culturi: porumb, cartof, fasole, etc.. 
Solurile aluviale se formează tot in lungul apelor, însă pe grinduri sau pe porţiuni plane, 
mai rar inundate.26

Aluviunile depuse de cele două ape în partea de sud a comunei – spre locul de 
confl uenţă – au format un „con de dejecţie” (un fel de delte uscate). Ele sunt fertile şi 
acest lucru a determinat intemeierea aici de aşezări omeneşti. Pământul e reavăn şi 
afânat şi menţine umezeala.

Ca urmare a extinderii suprafeţelor cu soluri erodate, datorită defrişărilor şi a 
utilizării neraţionale a terenurilor, problema principală în comună este combaterea 
eroziunii solurilor prin lucrări speciale antierozionale, valorifi carea terenurilor degradate 
şi utilizarea raţională a teritoriului. În munte, în afară de combaterea eroziunii solurilor, 
problema principală este utilizarea raţională a pajiştilor şi ameliorarea lor prin aplicarea 
de var, îngrăşăminte minerale sau prin târlire.

Solul comunei se afl ă într-o continuă transformare. Frunza arborilor care cade pe 
el, restul vegetaţiei şi organismele care putrezesc, contribuie la această transformare, 
alături de agenţii externi: apa, aerul, temperatura şi vieţuitoarele, între care un rol principal 
îl are omul.

6. VEGETAŢIA 

Din punct de vedere biogeografi c, teritoriul comunei Costeşti se prezintă diferenţiat 
în zona locuită şi în cea montană.

Pe teritoriul ocupat de actualele sate ale comunei Costeşti, în trecutul nu prea 
îndepărtat, pădurea care servea ca loc de refugiu pentru populaţie în vremuri de restrişte, 
ocupa întinderi mult mai mari decât cele actuale, ea fi ind treptat înlăturată parţial prin 
înmulţirea aşezărilor omeneşti. Astăzi, pâlcurile de pădure care acoperă unele dealuri 
ale comunei sunt alcătuite în mare parte din fag (Fagus silvatica) în alternanţă cu gorun 
(Quercus petraea) şi alte esenţe: mesteacăn, paltin, ulm, frasin, tei etc..

25  Badea L., Rusenescu C., judeţul Vâlcea, Edit. Academiei R.S.R., Bucureşti, 1970, p. 39
26  Conea I., Aşezările omeneşti, p. 338



24

Climatul de adăpost de la poalele munţilor face ca în depresiune să crească în 
condiţii excelente nucul (Juglans regia) şi castanul dulce (Castanea sativa). Pâlcuri de 
castan dulce cu exemplare uriaşe, ca şi plantaţii tinere, le întâlnim în jurul mânăstirii 
Bistriţa, în Pietreni, cât şi la Hurez.27 Există condiţii favorabile pentru extinderea acestuia, 
în vederea obţinerii unor recolte valoroase. Castanul este o esenţă de climă caldă, 
mediteraneeană. Lui îi trebuie: iarnă blândă, adăpost de vânturi, expunere la soare şi 
soluri de natură argilo-calcaroasă, condiţii pe care le întâlneşte şi la Bistriţa.28

Castanul din Oltenia a fost adus de călugări pe la mânăstiri „în călătoriiile patriarhului 
Macarie de la Antiohia în ţările române”, între 1653-1658. Se arată că Nicodin a adus la 
Tismana castanul de la Athos, din Grecia, de unde s-a răspândit şi în vestul Olteniei.29

Nucul este „ca la el acasă” şi în Costeşti, de secole, drept dovadă fi ind nucul din 
satul Bistriţa, apreciat ca fi ind cel mai mare din ţară şi la respectabila vârstă de peste 
300 ani după cum spun unii specialişti.30 Nucul de la Bistriţa, din păcate a fost tăiat în 
anul 2011, fi ind parţial uscat, deşi era considerat monument al naturii, asta însă doar 
declarativ, fără a avea statut de protecţie însă.

În afară de castan şi nuc, aici rodesc repede şi alte plante iubitoare de climat 
blând, ca viţa de vie, alunul şi liliacul sălbatic. Salcâmul îl întâlnim izolat şi în plantaţii, pe 
locurile cu eroziuni de teren, iar mesteacănul pe platourile expuse la soare.

Ca specii de arbuşti, întâlnim porumbul (Prunus spinoasa), păducelul (Crataegus 
monogyna), sângerul (Cornus sanguinea), cornul, (Cornus mas), etc.. Dintre vegetaţia 
ierboasă amintim fi ruţa, păiuşul, ghizdeiul şi diferite specii de trifoi şi lucernă.

După spusele localnicilor în vârstă, precum şi din relicvele ce mai pot fi  observate 
în prezent, zona sudică a satului Costeşti (Ferigile) avea înfăţişarea tipică luncii unui râu 
de munte. Vegetaţia de aici era alcătuită din pâlcuri de mesteceni, sălcii, ulmi şi plopi, 
printre care creşteau tufi şuri de ferigă.

În apropierea apelor întâlnim specii iubitoare de umezeală, printre care amintim 
aninul şi salcia, care cresc repede, contribuind în unele locuri la consolidarea malurilor, 
în faţa furiei apelor din timpul ploilor abundente.

Dintre plantele cultivate, în comuna Costeşti predomină porumbul, cartoful şi 
fasolea. Cultura pomilor fructiferi (pruni, meri, peri, vişini, cireşi etc.) se dezvoltă normal 
deoarece aceştia găsesc condiţii favorabile de climă şi sol.

În zona montană din partea de nord a comunei, vegetaţia este raspândită astfel: 
de la circa 600 m şi până la 1800 m afl ăm zona de pădure sau forestieră, cu sub-zona 
fagului (Fagus silvatica), continuă cu pădurile amestecate de fag, molid (Picea excelsa) 
şi brad (Abies alba), intrând astfel in subzona bradului.
27  Velcea I., Cercetări economico-geografi ce în Oltenia subcarpatică dinre Gilort şi Bistriţa Vâlcii, în probl. de geogr. 

V, 1957, p. 356
28  Conea I., Studiul geografi c al castanilor, p. 117 şi 121
29  Conea I., Studiul geografi c al castanilor, p. 136
30  Popescu Gh., Botanică, în Lumina Slovelor, Şcoala Generală Costeşti, 1973, p. 29. Ionete Liviu, Monumente ale 

naturii in judeţul Vâlcea, în Studii şi cercetări, editată de Comitetul de cultură al judeţului Vâlcea, 1973, p. 27, 
dă vârsta nucului de la Bistriţa de 400 ani şi înălţimea de 30 m. Vezi şi Constantin C. Ciurăscu, Istoria pădurii 
româneşti din cele mai vechi timpuri până astăzi, Ed. a II-a revăzută şi adăugită, Edit. Ceres, Bucureşti, 1976
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Pereţii calcarosi ai Builei şi ai Cheilor Bistriţei adăpostesc minunata şi gingaşa 
fl oare a reginei, numită şi fl oare de colţ (Leontopodium alpinum), monument al naturii.31 
Gh. Popescu, lector la Universitatea din Craiova, a identifi cat in Cheile Bistriţei un 
exemplar de tisă (Taxus baccatta), plantă rară, ocrotită de lege în ţara noastră.32

Fraxinus ornus – mojdreanul – arbore sudic, creşte la cantonul Între Râuri. 
Frumoasele garofi ţe albe (Diantus spiculifolius), endemism al Carpaţilor, sunt întâlnite 
pe stâncile însorite al Arnotei. Crocus heuffelionus – brânduşa de primăvară – este 
raspândită pe văi, până în etajul alpin. Gârniţa (Quercus froinetto), unul dintre cei mai 
frumoşi arbori care cresc în ţinuturile mai calde, e întâlnit în munţii din nordul comunei 
Costeşti.33

De la 1600-1800 m în sus urmează zona alpină. Răşinoasele scunde (smirdarul, 
jneapănul şi ienupărul) ca şi tufărişurile de afi n şi merişor, urcă mult catre golul alpin. 
Păşunile alpine, ca şi pajiştile din zona subalpină sau fâneţele din zonele de mai joasă 
altitudine, sunt smălţuite cu numeroase fl ori risipite printre ierburile şi păiuşurile atât de 
valoroase pentru economia pastorală.34

Zona pastorală este bine dezvoltată în aceşti munţi. Aproape toate vârfurile, 
platourile de altitudine şi plaiurile permit păşunatul, determinând ca pe picioarele de 
munte să-şi facă loc stânele, loc de adăpost şi pentru turişti. Întâlnim şi tufe de coacăz, 
iar în tăieturile de pădure zmeura şi murele, căutate de către localnici pentru vânzare şi 
de către turişti.

Vorbind despre rolul vegetaţiei, arătăm că ea ajută la protejarea solului, sprijinind 
şi fi xarea lui, împiedicând procesul de eroziune a versanţilor. De asemenea, vegetaţia 
constitue şi un factor care asigură purifi carea aerului din zonă, dând totodată un aspect 
pitoresc şi odihnitor acestor locuri ale judeţului Vâlcea.

7. ANIMALELE

Munţii cu pădurile lor de fag şi conifere, unele dintre ele rar străbătute şi dealurile 
acoperite de păduri de fag şi stejar, au constituit dintotdeauna locuri populate de o faună 
bogată.

În Munţii Căpăţânii (Masivul Buila-Vânturariţa) se întâlneşte capra neagră.35

Urşii întâlniţi în pădure, ajung să se ascundă până în tufi şurile de jnepeni. Mai 
jos, în pădurile de raşinoase şi de fag, trăiesc câteva mamifere raspândite: jderul de 
copac (Martes martes), mai rar jderul de piatră (Martes foina), care preferă locurile 
stâncoase ale Munţilor Căpăţânii. Cerbul (Cervus elaphus), mistreţul (Sus scrofa) şi 
31  Popescu N., Munţii Căpăţânii şi Coziei, Edit. Consiliului Naţional pentru Educaţie Fizică şi Sport, Intrep. Poligrafi că 

Oltenia, 1968, p. 12
32  Păun M., Maloş C., Popescu M., Excursii în Munţii Olteniei, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1971, p. 79
33  Popescu Gh., Botanică, în Lumina Slovelor, Şcoala Generală Costeşti, 1973, p. 29
34  Colectiv ONT Carpaţi, Munţii dintre Olt şi Jiu, p. 6
35  Badea L., Rusenescu C., judeţul Vâlcea, Edit. Academiei R.S.R., Bucureşti, 1970, p. 45
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căpriorul (Capreolul capreolus) se menţin mai ales în făgete, putând fi  întâlnite frecvent 
din etajul molidişurilor (cerbul) până în pădurea de stejar (mistreţul şi căpriorul), iar râsul 
apare destul de rar. Mistreţul şi ursul au început să coboare câteodată în satul Pitreni, 
producând pagube culturilor sătenilor din apropierea muntelui. În munte ursul se simte 
in largul său, înfruptându-se din belşug cu fructe de pădure si ciuperci, din când în când 
intrând în confl ict cu ciobanii ce au grijă de turmele de oi.

Un număr mare de specii de rozătoare populează padurile de foioase (cu deosebire 
cele de fag), dar nu lipsesc din zona raşinoaselor: veveriţa (Scirus vulgaris), pârşul (Glis 
glis), iepurele (Lepus europaeus), şoarecele gulerat (Apodemus tauricus). Pădurile de 
răşinoase şi de fag adăpostesc o faună bogată de păsări, dintre care unele rare, protejate: 
cocoşul de munte (Tetrao urogallus), adaptat pădurilor de molid, potârnichea (Perdix 
perdix), care ajunge să cuibărească până la 1900-2000 m, ierunca (Tetraster bonasia), 
asemanătoare cocoşului de munte, care apare frecvent în pădurile de raşinoase şi fag 
din nordul comunei.

Peştera din apropierea mânăstirii Bistriţa (Peştera Grigore Decapolitul sau Peştera 
Liliecilor), situată la 50 m înălţime făţă de râul Bistriţa, este populată de colonii de lilieci, 
ce se adăpostesc aici, agăţaţi ciorchine de bolţile inalte ale galeriilor. Liliecii lasă pe 
podeaua peşterii mari cantitaţi de guano – fosfaţi.36

Pentru conservarea comorilor naturale din această regiune a Carpaţilor Româneşti, 
Comisia Monumentelor Naturii a luat sub ocrotirea sa Peştera Grigore Decapolitul de la 
Bistriţa.37

Mai târziu (în anul 2000) Peştera Liliecilor (Grigore Decapolitul) împreună cu 
Peştera Valea Bistriţei au fost declarate prin Legea nr. 5/2000 rezervaţii naturale, înglobate 
ulterior (în anul 2004) în Parcul Naţional Buila-Vânturariţa, declarat arie protejată prin 
Hotărârea Guvernului nr. 2151/2004. Li s-a adăugat în 2005 Rezervaţia Naturală Muzeul 
Trovanţilor Costeşti, înfi inţată prin Hotărârea Guvernului nr. 1581/2005.

Dintre speciile rare si protejate mai amintim vipera, pe care o întâlnim în Masivul 
Buila-Vânturariţa, datorită climatului cald de aici.

Pădurile de pe dealurile comunei erau populate în trecut de numeroase animale, 
printre care amintim lupii (Canis lupus), vulpile (Vulpes vulpes), astazi mai puţin întâlnite, 
viezurii (Meles meles), iepurii, capriorii etc.. Căpriorii şi-au mărit aria de răspândire, 
coborând până în pădurile şi zăvoaiele din partea de sud a comunei. Alături de aceste 
vieţuitoare traiesc numeroase specii de rozătoare, dintre care cele mai frecvent întâlnite 
sunt veveriţele. Pădurile, zăvoaiele şi livezile costeştene sunt populate de numeroase 
păsări.

Cele două râuri de munte – Bistriţa si Costeşti – constituie domeniul de răspândire 
al păstrăvului (Salmo trutto fario). Tot aici se mai întâlnesc moaca sau zglăvocul (Cotus 
gabio) iar mai la sud întâlnim mreana (Barbus barbus), nisiparniţa (Combitis romanica), 

36  Ionescu I., Dunăreanu şi Cristescu M., Prin Oltenia subcarpatică, Edit. Meridiane, Bucuresti, 1969, p. 40
37  Colectiv ONT Carpaţi, Munţii dintre Olt şi Jiu, p. 7
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jaieţele şi popetele. Cu peste 15 ani în urmă, pe cele două ape, în vecinătatea izvoarelor, 
se întâlnea cleanul (Lauciscus cophalus).

Cu circa 10 ani în urmă, pe cele două râuri – Bistriţa si Costeşti – era mai mult 
peşte. Pe apa Bistriţei, în munte, la locul numit „Între Râuri”, s-a afl at amenajat un lac cu 
puiet de pastrăv, care ulterior a fost desfi inţat.

Cauzele care au dus la reducerea numărului peştelui şi dispariţia unei specii 
(cleanul) sunt următoarele: desfi inţarea, în mare parte a iazurilor ce curgeau paralel 
cu cele două ape şi puneau în mişcare numeroasele pive şi mori, care ofereau condiţii 
favorabile de înmulţire a peştelui; consecintele poluării Oltului cu reziduri industriale, 
care au dus la reducerea numărului peştelui ce-l popula în trecut, lucru care a facut să 
nu mai urce mreana pe fi rul Bistriţei; distrugerea puietului prin procedeele practicate de 
„a pescui” cu var si curent electric; braconajul – pescuitul fară permis de către un număr 
mare de pescari; desele viituri generate de ploile abundente, la care se adaugă lipsa 
unor amenajări piscicole – lacuri de acumulare, unde să se înmulţească puietul. 

În încheiere arătăm că dintre animalele domestice, mai răspândite sunt cornutele 
mari şi mici, porcinele, iar cabalinele mai puţin. Având în vedere condiţiile de climă şi sol, 
zonarea producţiei agricole, în viitor se va axa pe dezvoltarea pomiculturii şi zootehniei.

8. COMPONENŢA COMUNEI

Primele unităţi administrative afl ate pe actualul teritoriu al comunei Costeşti au 
fost satele. Prin reforma administrativă a lui Alexandru Ioan Cuza, introdusă cu „Legea 
pentru comunele urbane şi rurale a Principatelor Unite Române”, dată în Bucureşti în 
aprilie 1864, s-au format şi comunele rurale, din unul sau mai multe sate.

La această împărţire administrativă, comuna Costeşti a făcut parte din judeţul 
Vâlcea, plaiul Cozia, fi ind alcătuită din 6 cătune şi anume: Costeşti (unde se afl a centrul 
comunei), Pietreni, Văratici, Desrobiţi, Costeasca şi Negruleşti. Costeştii a constituit una 
dintre comunele afl ate in partea de vest a plaiului Cozia, mărginindu-se cu comunele 
Tomşani şi Romani, care au aparţinut de plaiul Cozia.38

Din legea sancţionată prin înaltul decret regal nr. 1012 din 20 februarie 1896, 
reiese, de asemenea, cum comuna Costeşti făcea parte în cadrul judeţului Vâlcea tot 
din plaiul Cozia şi era compusă tot din acelaşi număr de cătune si anume: Costeşti (care 
era si reşedinţa comunei), Ferigile (sat nou înfi inţat), Negruleşti, Pietreni, Ţigănia (fost 
Desrobiţi) şi Văratici. Reşedinţa plaiului Cozia se afl a în comuna Călimăneşti, cătunul 
Călimăneşti.39 

La 1899, comna Costeşti făcea parte din plasa Horezu.40

38  Ministerul de Interne, Agricultură şi Lucrari Publice – Serviciul Statistic, Indicele comunelor României după noua 
organizare a Legii comunale, Bucureşti, 1865, p. 91

39  Ministerul de Interne, Indicator al comunelor urbane şi rurale din Regatul României, Bucureşti, 1896, p. 399
40  Lahovari G., Marele dicţionar geographic al României, Vol. II, Bucureşti, 1899, p. 676
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În 1962 s-a făcut o altă împărţire administrativă, aplicându-se „Legea pentru 
unifi carea administrativă”, promulgată cu decretul regal nr. 1972 din 13 iunie 1925. 
Comuna Costeşti fi gura cu satele: Bistriţa (fost Ţigănia), Costeşti, Ferigile, Negruleşti, 
Pietreni şi Văratici. Acum afl ăm ca reşedinţă era satul Ferigile, iar comuna făcea parte 
tot din plasa Horezu.41

În anul 1941, comuna Costeşti era compusă dintr-un număr de 5 sate – Bistriţa, 
Costeşti, Ferigile, Pietreni şi Văratici. Acum nu mai fi gura satul Negruleşti, care intrase în 
componenţa comunei vecine, Bodeşti.42

Prima împărţire administrativ-teritorială de după al doilea război mondial a fost 
făcută în anul 1950, când s-a stabilit pentru comuna Costeşti să facă parte din raionul 
Horezu, regiunea Vâlcea. Celor 5 sate amintite mai înainte li s-au mai adăugat acum 
satele Bogdăneşti şi Tomşani, care până atunci au aparţinut de comuna Tomşani, judeţul 
Vâlcea. Reşedinţa comunei Costeşti era în satul Costeşti.43

În urma modifi cărilor aduse de Decretul nr. 331 din 27 septembrie 1952, comuna 
Costeşti, avea acelaşi număr de sate - şapte - şi făcea parte din raionul Horezu, regiunea 
Piteşti.44 

Ca urmare a modifi carilor aduse prin Decretul nr. 12 din 4 ianuarie 1956, comuna 
Costeşti a rămas cu un număr de 5 sate, cele două sate – Bogdăneşti şi Tomşani – alipite 
în urma împărţirii administrativ-economice din anul 1950, au format o cumună aparte – 
comuna Tomşani.45

Prin Legea nr. 3/1960, pentru îmbunătăţirea împărţirii administrative a teritoriului 
Republicii Populare Române, s-a schimbat denumirea regiunii, din Piteşti în Argeş, iar 
comuna Costeşti a rămas alcatuită tot din 5 sate: Bistriţa, Costeşti, Ferigile, (satul de 
reşedinţă al comunei), Pietreni şi Văratici.46

În urma ultimei împărţiri administrative, din anul 1968, regiunile şi raioanele au 
fost desfi inţate şi înlocuite cu judeţele- unităţi administrativ-teritoriale complexe din punct 
de vedere economic şi social-cultural, având legături atât cu instituţiile de conducere 
centrale, cât şi cu cele locale, din comunele şi oraşele subordonate. De la această 
împărţire administrativ-teritorială, comuna Costeşti face parte din judeţul Vâlcea şi are 
în componenţa sa un număr de patru sate şi anume: Bistriţa, Costeşti (la care s-a alipit 

41  Ministerul de Interne, Ȋmpărţirea administrativă a României, însoţită de Legea pentru unifi care administrativă…, 
Bucureşti, 1926, p. 310

42  Preşedinţia Consiliului de Miniştri, Institutul Central de Statistică, Dr. Sabin Manuila – Indicatorul localităţilor din 
România. Datele recensământului general din 6 aprilie 1941, Imprimeria Institutului Statistic, Bucureşti, 1943, p. 
699, 705 şi 726

43  … Ȋmpărţirea administrativă a teritoriului Republicii Populare Române, 1950, Legea nr. 5 pentru raionarea 
administrativ-economică a teritoriului R.P.R., p. 23

44  Indicator alfabetic al localităţilor din R.P.R., Edit. de Stat pentru Literatură Ştiinţifi că, Bucureşti, 1954. Legea nr. 5 
pentru raionarea administrativ-economică a teritoriului R.P.R. (cu modifi carile aduse prin Decretul nr. 331 din 27 
septembrie 1952)

45  Indicator alfabetic al localităţilor din R.P.R., Edit. de Stat pentru Literatură Ştiinţifi că, Bucureşti, 1956. Legea nr. 5 
pentru raionarea administrativ-economică a teritoriului R.P.R. (cu modifi carile aduse prin Decretul nr. 331 din 27 
septembrie 1952 şi nr. 12 din 4 ianuarie 1956)

46  Ȋmpărţirea administrativă a teritoriului R.P.R., Bucureşti, 1965. Anexa la Legea nr. 3/1960 pentru îmbunătăţirea 
împărţirii administrative a teritoriului R.P.R. (cu modifi cările ulterioare)
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fostul sat Ferigile), Pietreni şi Văratici. Reşedinta comunală a ramas în satul Costeşti, 
fi ind situat în centrul comunei.47

9. TIPUL COMUNEI

Comuna Costeşti este o comună rurală; din cauza confi guraţiei reliefului, satele ei 
componente nu sunt grupate şi intră în categoria satelor de tip „răsfi rat”, întâlnite adesea 
în zona subcarpatică. Satul răsfi rat este caracterizat prin gospodării distanţate una de 
alta prin terenuri cultivate, plasate în apropierea caselor. Împrăştierea este mai mică 
decât cea a aşezărilor din zona montană.

În cadrul acestui tip de sat răsfi rat, în funcţie de forma vetrei comunei, înâlnim 
aşezări dispuse „la linie” (în lungul drumurilor sau a apelor), „areolare” sau „pluricelulare”, 
de forme diverse, cu case grupate în anumite puncte – încrucişări de drumuri şi aşezări 
„mixte”, în care afl ăm ambele cazuri.48

Satul de tip răsfi rat, caracteristic regiunilor deluroase, constituie forma cea mai 
răspândită şi cea mai obişnuită de aşezare rurală românească. Are o reţea de uliţi largi, 
cu traseu neregulat. Casele sunt aşezate mai întotdeauna la drum, formând grupuri 
ca nişte cătune, pe alocuri depărtate unele de altele. Pământul care aparţine fi ecarei 
gospodării este divizat: o parte se găseşte în jurul casei, formând curtea gospodariei si 
grădina, cu o mică porţiune rezervată culturii legumelor; o altă parte, teren de cultură 
agricolă şi fâneaţă, se afl ă în afara satului.49

Satul răsfi rat are o variantă – casele dispuse în lungul văii unui râu, sau pe o 
zănoagă – sat de vale. Uliţa sa principală, adesea unică şi gospodariile răsfi rate de-a 
lungul ei, urmăresc de aproape traseul văii sau cursul capricios al râului, ale carui maluri, 
plantate, sunt legate din loc în loc cu podeţe şi punţi. Aglomerarea gospodăriilor şi a 
caselor – ca o consecinţă a nevoii de adaptare la teritoriul disponibil, proprice aşezării, în 
poieni înguste dintre dealuri sau funduri aproape circulare de văi, au dus la sate clădite 
ca nişte cuiburi. În acest ultim caz se încadrează satul Pietreni.

În comună, întâlnim în unele cazuri, părţi din sate cu case adunate: dispoziţia 
neregulată a gospodăriilor, uliţe întortocheate, curţi şi grădini destul de spaţioase în jurul 
caselor şi arbori; ne înfăţişează adică toate acele trăsături particulare, care pun în evidenţă 
simţul deosebit şi străduinţa fi rească a ţăranului român pentru înfrumuseţarea vieţii, chiar 
când aceasta era îngrădită de nevoi aprige sau invăluită în mizerie. O caracteristică a 
satului românesc este aşezarea lui în mijlocul naturii, adaptarea la teren şi legătura lui 
organică cu peisajul înconjurător.

47  Colectiv – Judeţele României Socialiste, Edit. Politică, Bucureşti, 1969, p. 534
48  Cucu V., Caracteristici geografi ce ale satului românesc, Terra, anul IV (XXXIV), nr. 6, noiembrie-decembrie, 1972, 

p. 1
49  Ionescu Gr., Arhitectura populara românească, Edit. tehnică, Bucureşti, 1957, p. 10
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Primele aşezări s-au înfi inţat pe dealuri, in vecinătatea surselor de apă potabilă, în 
locurile expuse la soare, acolo unde se puteau observa mai bine pericolele din vremurile 
de restrişte, în vecinătatea pădurilor care asigurau locul de ascunziş şi lemnul necesar 
pentru foc şi construcţii.

Pe vale afl ăm mai multe sate noi. Oamenii s-au tras la linie în 1864, când li s-au 
dat scaune de casă, de-a lungul drumurilor.50

Cele mai mari sate ale comunei Costeşti sunt Costeşti şi Pietreni. Satul Costeşti – 
satul reşedinţă al comunei – este aşezat pe şoseaua Bistriţei, în depresiunea dintre cele 
două ape – Bistriţa şi Costeşti – pe locul fostului sat Ferigile, apoi urmează, din centrul 
comunei, cursul pârâului Costeşti, până la întâlnirea cu satul Pietreni, pe o lungime de 
cca. 6 km. Multe case sunt dispuse pe dealurile ce pornesc din stânga apei Costeşti.

Satul Pietreni îl afl ăm urmând cursul pârâului Costeşti şi pe dealurile din 
depresiunea mărginită de cele două dealuri mai înalte, ce-l despart de Bistriţa şi comuna 
vecină, Bărbăteşti. Aici casele le găsim amplasate până la poalele muntelui.

Bistriţa, un sat mai mic, este dispus mai mult în vecinătatea şoselei asfaltate ce 
urmează (paralel) malul drept al râului Bistriţa, până în vecinătatea muntelui.

Satul Văratici se întinde de la drumul naţional Tg. Jiu – Rm. Vâlcea, urmând drumul 
ce curge pe Dealul Văratici, iar din centrul comunei cuprinde şirul de case aşezate pe 
şoseaua asfaltată a Bistriţei, până la întâlnirea cu satul Bistriţa, în punctul numit „La 
Cireş”. Tot de satul Văratici aparţine şi catunul Mlăci, afl at pe dealul ce desparte Valea 
Bistriţei de cea a Costeştilor.

În comună întâlnim şi gospodarii situate departe de drumurile principale sau de 
drumurile de legătură. Aceste case, sau grupuri de case, se leagă de restul satului prin 
drumuri secundare sau poteci.

Şirul de case ale satelor comunei, care urmează cursul celor două ape – Bistriţa 
şi Costeşti – este întrerupt în unele locuri de spaţii libere, acolo unde n-au fost condiţii 
optime de amplasare a clădirilor, sau în unele locuri cu condiţii bune nu s-a ivit ocazia, dar 
în viitor o parte dintre acestea vor fi  ocupate de noi construcţii, ca urmare a necesităţilor 
generate de creşterea numărului populaţiei localităţii.

Evoluţia fi rească a satului românesc a fost întreruptă de perioada comunistă, care 
au „impus elaborarea politicii ştiinţifi ce de sistematizare a localităţilor rurale, pentru ca 
în viitor comunele să devină localităţi capabile să asigure condiţii asemănătoare cu cele 
de la oraşe”. În acest sens s-a elaborat şi schiţa de sistematizare a comunei Costeşti, 
delimitându-se vatra satelor şi centrul lor civic, unde sa fi e amplasate viitoarele edifi cii 
social-culturale.

Din schiţa de sistematizare au reieşit următoarele probleme principale cu care se 
confruntă comuna Costeşti:

50  Petrescu P, Stahl P., Construcţii ţărăneşti din Vâlcea (sec. XIX şi începutul sec. XX), în Studii şi cercetări de istoria 
artei, Seria artă plastic, Tomul 12/1965, nr. 1
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- elaborarea unor studii de specialitate pentru predarea în circuitul economic al 
unor terenuri în pantă, degradate din cauza eroziunii;

- corelarea utilizării forţei de muncă necesară producţiei agricole cu diferite activităţi 
social-economice din cadrul comunei şi teritoriul înconjurător;

- stabilirea satelor care prezintă condiţii favorabile de dezvoltare, delimitarea 
vetrelor pentru etapa viitoare, mărirea densităţii populaţiei în cadrul vetrelor de sat;

- reamplasarea acelor centre de producţie care stânjenesc dezvoltarea resedinţei 
de comună;

- îmbunătăţirea drumurilor şi acceselor spre localităţi şi locuri de producţie;
- dotarea şi echiparea corespunzătoare a localităţilor în raport cu funcţia de 

importanţa pe care o deţin.
Atunci au fost luate măsuri pentru interzicerea amplasării noilor clădiri în afara 

vetrelor satelor, la întâmplare, urmărindu-se dispunerea caselor la linie, sau în zona 
drumurilor de legătură, avându-se în vedere a nu se scoate noi suprafeţe din circuitul 
agricol.

Au fost proiectate noi străzi – drumuri ce vor fi  create în satul de reşedinţă Costeşti 
– cum este acela care va tăia de la nord la sud depresiunea dintre cele două ape Bistriţa 
şi Costeşti, în cătunul Ferigile. De o parte şi de alta a acestei „străzi” au fost amplasate 
noile gospodării.

S-a urmărit şi în Costeşti, ca de altfel în toate localităţile rurale din ţară, pe lângă 
şcoala de învăţământ general, cămin cultural, cinematograf, bibiotecă publică, dispensar, 
magazine, unităţi de alimentaţie publică, brutărie, să se dispună şi de casă de naştere, 
baie comunală, ateliere de reparaţii şi deservire, secţii industriale pentru valorifi carea 
resurselor locale, iar casele moderne să fi e concentrate în vatra satului.

„Prin crearea unor asemenea condiţii, se vor diminua continuu deosebirile dintre 
sat si oraş, una dintre cerinţele esenţiale ale făuririi societăţii socialiste multilateral 
dezvoltate”.

10. TOPONIMIA

Numele de locuri reprezintă un izvor important în cercetarea unei localităţi şi 
interesează pe istoric, geograf, etnograf şi lingvist. Pentru istorici, toponimia reprezintă 
istoria nescrisă a unui popor, o adevarata arhivă unde se păstrează amintirea atâtor 
evenimente, întâmplări şi fapte, mai mult sau mai puţin vechi sau importante, care s-au 
petrecut de-a lingul timpurilor şi au impresionat intr-un chip oarecare sufl etul popular. Tot 
felul de momente din viaţa colectivităţii umane – istorice, sociale, economice, politice şi 
psihologice – găsesc ecou în toponimie.
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Cele mai vechi, care sunt mai rezistente, sunt numele masivelor montane şi ale 
apelor. De asemenea, numele celorlalte forme de relief, ale accidentelor solului, au o 
vechime şi o importanţă tot mai mare.51

Dăm mai jos câteva exemple, din numărul mare de toponime, de ordin topografi c, 
social, istoric, pe care le afl ăm pe teritoriul comunei Costeşti.

NUME CARE DESCRIU NATURA TOPOGRAFICA

Nume care descriu forma sau aspectul exterior al locului

Buila munte afl at în partea de nord a comunei; etimologie neclară
Bulzu o ridicătură de stâncă, ca un „bulz de mămăligă”, afl ată în zona 

Cheilor Bistriţei
Cacova vărf de munte în partea de nord a satului Pietreni, un loc ridicat1 
Calea cu 
ciocanele

potecă îngustă pe versantul muntelui, cu pietre greu de trecut

Cheile Bistriţei loc strâmt, pe unde curge pârâul Bistriţa, cu stânci calcaroase şi 
abrupte

Cârlige loc îngust, cu teren accidentat, în Cheile Costeşti, la nordul satului 
Pietreni

Cornăţăl pisc pe creasta Dealului Costeştilor; pădurice de corn, amintită 
documentar la 9 ianuarie 1610 (vezi Anexa nr. 7)

Costeşti numele pârâului care străbate de la nord la sud comuna, al satului 
reşedinţă şi al comunei; vine de la formele de relief numite „coaste”; 
după legendă, satul Costeşti şi-ar fi  luat numele de la Costea; 
amintit documentar din anul 1512 (vezi Anexa nr. 2)

Curăturile deal, loc curăţat de vegetaţie pentru a fi  transformat în terenuri 
agricole, livezi, fâneţe etc.; obişnuiau locuitorii să taie copaci din 
pădure mereu, de o făceau câmp pentru arat şi cosit fân; aceste 
locuri se chemau „curături”; şi obiceiul pământului şi legea scrisă 
hotărâseră că „cine pe cât loc putea să taie copacii, locul acela al 
său era”2

Curmătura 
Rodeanu

pas de munte,  legat de remanierea în spaţiile muntoase a reţelei 
hidrografi ce prin captări sau afl uenţi temporari (o şa între două 
culmi)

Dăroaie pădure în nord-vestul comunei; documentar apare la 8 aprilie 1556 
(Dăruie, vezi Anexa nr. 4)

Fruntea Răchiţii o culme cu loc de popas, acoperită cu răchită

51  Iorgu Iordan, Toponimia românească, Edit. Academiei R.P.R., 1963, p. 2
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Glăvoci fâneţe, loc cu o vale; documentar apare la 8 aprilie 1556  (vezi 
Anexa nr. 4).

Gruşet deal, parte a satului Costeşti (cătun), loc cu mulţi peri
Gurgui în munte, înălţime sub formă de movilă (deal mai înalt); afl uent al 

pârâului Bistriţa, în munte
Între Râuri poeniţă în munte, unde se întâlnesc cele două ape, Cuca şi Gurgui, 

de unde curg cu numele de Bistriţa
Lazurile deal în estul comunei Costeşti, colină, loc defrişat de pădure 

(curătură); apare documentar din anul 1609, ianuarie 12 (vezi 
Anexa nr. 6)3

Măgură deal izolat, cu vârf înalt, acoperit cu pădure, afl at în sud-estul 
comunei; documentar apare la 12 ianuarie 1609,  (vezi Anexa nr. 6)

Plaiul Neteda plai, munte cu partea superioră lipsită de pante prăpăstioase 
(munte cu creasta usor de urcat, neted); documentar apare la 12 
ianuarie 1609,  (vezi Anexa nr. 6)

Peştera Veche loc cu o grotă foarte largă, în Cheile Bistriţei
Ponor loc cu puternice alunecări de teren (ponorât), surpat; apare 

documentar pentru prima dată la 9 ianuarie 1610 (vezi Anexa nr. 7)
Prislop munte, loc mai coborât de urcuş în munte, trecătoare îngustă între 

munţi4

Patruzeci şi 
patru de izvoare

loc situat la poalele Muntelui Buila, în Pietreni, unde ies, după unele 
însemnări, 44 izvoare

Rovine loc şes, mlăştinos, în cătunul Ferigile
Sacii cu Lână stânci de forma unor saci umpluţi cu lână, afl ate în apropierea apei 

Prislop (Costeşti)
Seciul pisc în stânga pârâului Costeşti, cu păşune, pe un loc unde s-a tăiat 

pădurea; loc secat de vegetaţie; când se ia coaja copacilor de jur 
împrejur, ca un inel, aceştia seacă, se usucă din picioare, creându-
se o „secătură”, care devine astfel in pădure un „seciu”5

Secături parte din satul Costeşti (cătun); loc sărăcăcios, cu o vale seacă; loc 
curăţit de vegetaţie în trecut

Stogul deal cu un vârf înalt, acoperit de pădure, amintit documentar la 8 
aprilie 1556; deal de formă conică6

Scărişoara culme, pas cu trecatoare spre vest, din satul Bistriţa înspre Horezu; 
apare documentar la 8 aprilie 1556 (vezi Anexa nr. 4)
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Toponime care evocă natura terenului

Afenet deal în satul Costeşti, pe unde cresc afi ne, loc cu puţine case
Albina pisc de deal în satul Pietreni, unde pe vremuri aici erau multe albine 

sălbatice
Aluniş loc cu aluni, în Pietreni
Căline parte din satul Văratici (cătun), care şi-a luat numele de la arbustul 

salbatic „călin”, cu fructe de culoare roşie şi gustul acrişor („căline”); 
după alte păreri, de la numele de persoană Călin

Cireş (La) poieniţă unde se afl ă un cireş mare
Cracu Cireşului loc unde se găsea un cireş mare, al cărui crac servea drept 

ascunzătoare pentru vânători
Dealul Viei loc plantat cândva cu vii
Ferigile loc acoperit cândva cu ferigă; parte a satului Costesti (cătun); apare 

documentar la 12 ianuarie 1609 (vezi Anexa nr. 6)
Glod (În) poiană unde, după ploaie se face noroi care, uscându-se se 

întăreşte, formând bulgări de pământ
Izvorul Fagul 
Frumos

izvor care curge pe un loc unde, cu circa 3 decenii în urmă, se afl a 
un fag frumos 

Izvorul Rău Izvor pe care nu se poate merge şi pleacă din Clăbucet, din faţa 
stânii

Izvorul Rece izvor cu apă foarte rece
Lac (La) loc unde se afl ă un lac
Luncă (În) loc şes, afl at în stânga pârâului Costeşti, format din viiturile aduse 

de apă
Mlăci deal cu un platou mare, parte a satului Văratici (Mlăcile); mlacă-

baltă complet acoperită de vegetaţie, cu pământ având încă 
dedesubt apă; teren mlăştinos unde şi azi se mai strânge apa;7 
documentar apare la 8 aprilie 1556; documentar apare la 8 aprilie 
1556 (vezi Anexa nr. 4)

Neagota câmpie unde se afl ă o vale în care seacă apa în timpul verii; 
documentar apare la 8 aprilie 1556 (vezi Anexa nr. 4)

Nisipuri (La) loc cu nisip; cariera de nisip Costeşti; Rezervaţia Naturală Muzeul 
Trovanţilor Costeşti

Pădurea Mare trup de pădure mare, în satul Pietreni
Piatra Roşie loc cu grote şi cu pietre roşiatice, în nordul satului Pietreni
Piatra cu foc pe o culme mică de munte, se afl ă pietre cu mică, care în bătaia 

razelor soarelui, dau împresia ca ar fi  foc; după altă părere este o 
iesitura mică din stâncă, unde oamenii se adăposteau de ploaie şi 
făceau focul
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Pietreni denumirea satului de sub munte, unde se afl ă piatră de calcar, pe 
care localnicii o foloseau in construcţii; loc cu piatră

Păpuşa loc pe versantul muntelui, unde se afl ă schitul Păpuşa, bisericuţă 
(schit mic) ca o păpuşă

Plopişu vârf acoperit cu plopi; documentar apare la 9 ianuarie 1610 (vezi 
Anexa nr. 7)

Ruget parte din satul Pietreni (cătun), loc cu mulţi rugi în trecut, de la care 
şi-a luat numele; astăzi terenul a fost defrişat

Soci (În) poiană cu soci pe margine 
Valea Nisipului vale cu mult nisip; documentar apare la 12 ianuarie 1609 (vezi 

Anexa nr. 6)
Valea Albinii vale unde se afl ă multe albine (în Pietreni)
Văratici deal situat în partea de vest a comunei, cu un platou mare; sat, 

loc ce si-a luat denumirea de Văratici, deoarece este expus spre 
soare, din trei puncte cardinale, loc unde vegetaţia înfrunzeşte 
mai devreme şi vara vine mai repede; departe de sat şi izolate, se 
găseau în trecut, de obicei în poieni defrişate, „odăi” sau adaposturi 
pentru vite, locuinţă sezonieră a omului; în jurul adapostului de vară 
s-a localizat şi aşezarea omenească Văratici;8 a aparut documentar 
la 8 aprilie 1556 (vezi Anexa nr. 4)

Zănoagă munte, paşune în munte, între păduri, cu o adâncitură a reliefului
Zmeurătu vârf de munte, punct de hotar la nord cu comuna Malaia; loc cu 

multă zmeură
Zăvoi (În) loc pe marginea apei, cu anini şi sălcii

Nume toponimice care arată însuşirea locului

Bistriţa pârâu principal al comunei; numire dată de slavi sau cel mult de 
români, care vorbeau i o limbă slavă; înseamnă „râu repede”;9 
apare documentar în anul 1494

Coasta Rea loc neproductiv, în pantă cu eroziune mare
Colţu colţ de pădure, în formă de piramidă
Culmea Arsurii loc de munte, unde a avut loc un incendiu în 1948, când au ars 

cca. 8 ha de pădure
Fagul Frumos (La) pajişte în munte, loc de popas
Jariştea Dogăriei, 
Jariştea Plaiului 
Zănoagei, Jariştea 
din Plaiul Neteda

poieniţe mici situate în interiorul pădurilor pe plaiuri (culmi), 
rezultate prin arderea pădurii
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Măgura Albă loc unde creşte mesteacăn; apare documentar la 8 aprilie 1556 
(vezi Anexa nr. 4)

Ograda Mare loc cu ogrăzi multe
Stog deal sub formă de stog, acoperit cu pădure (ca un con); apare 

documentar la 8 aprilie 1556 (vezi Anexa nr. 4)
Târsa deal, partea de vest a satului Pietreni, hotar cu Bistriţa, plantat 

cu pomi; parte din pădure (târsă) unde s-au tăiat de puţină 
vreme copacii, până a nu începe să crească alţii; a târsi – a 
curăţi un loc de mărăcini, de tufe, pentru a-l transforma în loc de 
cultură;10 apare documentar la 11 octombrie 1512 (vezi Anexa 
nr. 2)

Denumiri toponimice care arată poziţia locului faţă de punctele cardinale, faţa de 
altitudinea solului sau faţă de localităţile învecinate

Dosul trup de pădure în continuarea Muntelui Neteda
Faţa Mare câmpie şi pădure
Faţa Nucului loc plantat cu nuci (în Pietreni)
Faţa cu Paltini pantă cu paltini mulţi
Izvorul din 
Dosul Stânii

Izvor

Pă Su Colţ poiană pe un deal în formă de colţ
Su Dos vale, loc cu fâneţe, în spatele unui deal
Su Dosu Feţii 
Mari

în dosul unui deal cu faţă mare

Vârful Feţelor vârf de stâncă, în formă de piramidă

TOPONIME LEGATE DE PROBLEME SOCIALE

Topice derivate de la un nume de persoane sau animale

Arnota denumire luată de la arnăut (ostaş); culme montană
Anceşti parte din satul Pietreni, de la numele Ancescu
Beleţeşti parte din satul Costeşti, de la numele Beleţescu
Borăşti parte din satul Pietreni, de la numele Borăscu
Brăianul ăl Mic loc cu fâneţe; nume de persoană: Brăianu
Ciorobeşti parte din satul Pietreni (cătun), de la numele Ciorobea
Coasta Marinii coastă, de la numele Marina
Cracu lu Ilea crac de munte, de la numele Ilea
Cracu lu Sabin crac (ramifi caţie) de munte, de la numele Sabin
Fântâna Căprarului fântănă făcută de un fost căprar (ostaş) în Cheile Bistriţei
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Fântâna Ciobanului fântănă ce şi-a luat numele de la un cioban
Fântâna Domnească fântănă a mânăstirii
Fântâna Eneştilor loc cu fântănă, de la numele Enescu
Fântâna lui Gină fântănă, de la numele Gină
Fulgeşti, Fulgeştilor loc cu un grup de case din satul Costeşti, de la Fulgescu
Grămeşti parte din satul Costeşti, de la numele Grămescu
Ionaşcu vârf de munte şi munte, punct de hotar cu comuna malaia, 

de la numele Ionaşcu
Izvoru lu Ilea izvor ce şi-a luat numele de la persoana Ilea
Izvoru lui Nicolae izvor, de la numele Nicolae
Izvoru lui Vasile izvor, de la numele Vasile
Izvoru Voicesii izvor cu cascadă, de la numele Voica
Izvorul Răchierului izvor, denumire dată acum circa 50 ani de către inginerul 

silvic Răchieru (şi-a dat propriul nume deoarece a găsit 
izvorul fără nume când a întocmit o hartă a munţilor din 
nordul Costeştiului) 

Lacu lu Bădeanu lac artifi cial pentru plutirea buştenilor în munte, de la numele 
Bădeanu

Lacu lu Blidaru lac, de la numele Blidaru
Lacu lu Miu lac, de la numele Miu
La Ţurţuru lu Bornete vale mică cu izvor, de la numele Bornete
La Tudoran loc, de la numele Tudor (Tudoran)
Merii Mutului loc cu câţiva meri, ai unui mut
Odaia Voicî poiană unde o femeie (Voica) îşi făcuse o odaie
Pă Calea Domnească (sau Drumul Doamnei) – drum făcut pe culmea muntelui, pt. 

acces la Muntele Văleanu
Piscu lu Crăcană pisc, de la numele Crăcană
Puiculeştii grup de case din satul Costeşti, de la numele de Puică (mai 

multe familii cu acelaşi nume)
Poiana Ştefăncii o poiană cu resturile casei unei femei, Ştefănoaia
Piscu lu Zaharia pisc acoperit cu mesteceni, de la numle Zaharia
Poiana Basarab poiană, de la numele de Basarab
Pă Calea lui Bărbat potecă, de la numele de Bărbat
Puntea Muntenilor punte peste pârâul Costeşti, în apropiere de centrul comunei, 

de la numele Munteanu
Puntea Stoicănii punte, loc de trecere peste pârâul Costeşti, astăzi înlocuită 

cu un pod, de la numele Stoican
Poiana Babei poiană unde în trecut a locuit o bătrână
Râpa lui Târsan râpă, de la numele de Târsan
Valea lui Vasile vale care şi-a luat numele de la egumenul Bistriţei, Vasile, 

care foarte demult ar fi  fost ucis pe aceste locuri11
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Valea lui Lazăr vale, de la numele Lazăr
Valea Brăianului vale, de la numele Brăianu
Valea lui Capră vale, de la numele Capră
Valea Ilieştilor vale, de la numele Iliescu
Valea Pâculesii vale, de la numele Pâcu
Valea Babei vale ce-şi ia numele de la on bătrână
Vâlceaua lui Chilom vâlcea denumită după numele Chilom
Valea Boului vale mare, se varsă lângă fostul conac al boierilor Cuceşti
Valea Căpriorii vale pe unde umblă căprioare
Valea Lupului vale, trecătoare de lupi

Toponime care arată ocupaţia locuitorilor

La Arie loc ridicat, cu o pieniţă, unde în trecut se treiera grâul
La Bocşe loc unde se făceau bocşe pentru cărbuni din lemn
La Cânepă poiană cu bălţi unde se topea cânepa
Izvorul cu buşteni izvor de munte unde, înainte de Primul Război Mondial s-a 

plutărit bradul exploatat
Izvorul Sterpelor izvor în apropiere de o poieniţă unde se ţineau oile sterpe, în 

apropiere de Neteda
Izvorul din Faţa 
Dogăriei

izvor în apropierea căruia se făceau doage din lemn de brad 
pentru vedre (bote)

La Piuă păşune unde mai demult au fost pive la care se bătea postavul 
ţărănesc (dimia)

Balta Dogăriei poiană unde se lucrau doage
Băcila deal, loc pe unde se sta mult cu vacile, era „băciuit”; îşi ia numele 

de la baci sau de la o femeie 
Trupul Purcareţul pădure comunală, ce probabil şi-a luat numele de la o porcărie; 

aici aduceau oamenii porcii să mănânce jir şi ghindă
Valea Caselor vale pe unde au fost mai multe case
Valea Chirigiilor vale unde se ascundeau chirigiii
Valea Morii vale în Pietreni, cu apă permanentă, unde în trecut a fost o 

moară
Valea Pătulelor vale unde se făceau pătule în timpul iernii
Valea Oboarelor vale unde se ascundeau animalele în vreme de primejdie
Valea Stuparului vale lângă un loc însorit, cu mulţi tei, unde se duceau stupii
Valea Strungii vale unde se dădeau oile la strungă pentru muls
Valea Grajdului vale cu păşune, în Căline, unde era un grajd în care se închideau 

vitele
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Toponime care vorbesc despre credinţe, superstiţii, obiceiuri

Calea Popii deal în satul Costeşti, de la popă
Cimitirul turcilor o groapă în formă de potcoavă, unde au fost îngropaţi turcii ucişi 

la Bistriţa
Crucea de Piatră 
(La)

loc pe delaul ce desparte satul Bistriţa de Pietreni, unde a fost o 
cruce de piatră, care astăzi nu se mai găseşte

Izvorul Popii din 
Sus şi Izvorul 
Popii din Jos

două izvoare din munte, pe care popa Mihăilescu din Bistriţa a 
plutărit buştenii tăiaţi; a luat in exploatare de la stat, păduri de 
brad de pe aceste locuri, de la el rămânând actualul nume al 
celor două izvoare

La Cruci o poieniţă unde se spune că ar fi  fost cândva casa haiducului 
Cimpoieru

La Crucea lui 
Matei

loc izolat unde s-a găsit o cruce de piatră, aşezată de Matei 
Basarab odată cu zidirea mânăstirii Arnota

La Castanul Popii poiană unde se afl a un castan mare
Piscul Popii pisc lângă casa popii 
Valea Bisericii vale unde este o biserică veche din lemn

TOPONIME LEGATE DE MOMENTE DIN ISTORIA COMUNEI

Buciumat deal de unde se buciumă
La Bejenie loc de ascuns în vremuri de restrişte
La Bordee pisc unde stăteau haiducii iarna, la loc ferit
La Cuptoară hoagă unde cei ce se refugiuau în vremuri de restrişte, şi-au 

făcut cuptoare
La Copacii cu Masă o poieniţă unde demult a fost un copac mare, unde se spune 

că luau masa haiducii
La Colţu cu Toaca o peşteră, loc de refugiu cu semnal
Păzuica Jupâneselor loc cu scobitură sub stâncă, unde erau duse fetele pentru a fi  

ferite de primejdie
Piscul cu Gropile în vremurile de primejdie, în timpul năvălirii turcilor, oamenii 

fugeau în pădure, unde au făcut gropi, în care ascundeau 
cartofi i şi alte alimente

Piscul Turcilor pisc în apropiere de mânstirea Bistriţa, unde se afl ă 
mormintele turcilor veniţi aici 

Piatra Dragnei o stâncă pe versantul muntelui din nordul comunei, de pe care 
s-aaruncat o fată numită Dragna, pentru a nu cădea în mâinile 
tătarilor (sau ale turcilor)
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Mormintele haiducilor loc în munte, situat mai sus de Fagul Frumos, un pisc unde 
se spune că au fost surprinşi, ucişi şi înmormântaţi de 
poteraşi (cea mai mare parte dintre ei), haiducii care au atacat 
mănăstirea Hurez

Valea Jidovii vale ce se varsă în stânga pârâului Costeşti; legenda spune 
ca pe aici au trăit oameni cu o infăţişare de uriaşi, cărora 
li s-a zis jidovi; nu se ştie de unde au venit; cu mulţi ani în 
urmă, se spune ca prin eroziunea văii şi alunecări de teren 
au fost scoase la iveală schelete de oameni uriaşi, lucru ce 
ar confi rma cele transmise din generaţie în generaţie; Valea 
Jidovii – jidovul uriaş, ţinutul uriaşilor (evrei)12

În concluzie, arătăm că în Costeşti afl ăm un număr foarte mare de denumiri 
toponimice. Unul dintre ele datează încă de la începutul secolului al XV-lea (Bistriţa), iar 
altele din secolele al XVI-lea şi al XVII-lea. Printre aceste denumiri toponimice care se 
menţin şi astăzi, după trecerea a mai multor sute de ani, amintim următoarele: Costesti 
şi Târsa (1512), Măgura Albă, Dăroaia, Neagota, Văratici, Mlăci, Glăvoci şi Scărişoara 
(1556), Valea Nisipului, Măgură, Valea Humii şi Ferigi (1609), Cornăţăl, Ponor, Vârful 
Plopişului şi Lazuri (1610), Dealul Viei, (1746-1747). Numărul mare de toponime este 
explicat de prezenţa activă a omului pe aceste meleaguri şi este în strânsă legatură cu 
activitatea lui, cu munca şi lupta lui pentru dreptate socială.

Au apărut şi denumiri toponimice noi, cum sunt următoarele: „La Carieră” – legat 
de apariţia marii cariere de calcar, care asigură materia primă pentru industria chimică; 
„La Cariera de Nisip” – situată pe drumul naţional Tg. Jiu – Rm. Vâlcea, în partea de sud 
a comunei (astazi Rezervaţia Naturală Muzeul Trovanţilor Costeşti); „La Şantier” – tot 
lângă şoseau naţională, unde s-a înfi inţat un şantier pentru asfaltarea drumurilor (astăzi 
complex comercial).

În perioada următoare, ca urmare a noilor transformări ale comunei Costeşti, vor 
apărea noi denumiri toponimice.
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II. ISTORICUL COMUNEI

1. VECHI URME DE LOCUIRE ÎN COSTEŞTI 

Istoria pământului costeştean se pierde în negura vremurilor. Relieful variat 
– munte, deal şi depresiune, climatul de adăpost şi cele două ape limpezi, Bistriţa şi 
Costeşti, au creat condiţii favorabile desfaşurării unor intense activităţi omeneşti, încă 
din cele mai vechi timpuri.

Existenţa unor vechi urme de viaţă omenească pe teritoriul comunei Costeşti este 
atestată de cele două topoare-ciocan, descoperite cu câţiva ani în urmă. Primul exemplar 
este toporul-ciocan perforat, de dimensiuni mici, având 10 cm lungime şi 3,8 cm lăţime. 
Acesta a fost găsit în satul Văratici, cătunul Căline, în locul numit Valea Grajdului. Al 
doilea este un ciocan-topor descoperit cu mai mulţi ani in urmă de către Ungureanu T. 
Mihai din Pietreni, în punctul Cacova din Masivul Buila-Vânturariţa (Fig. 7), afl at în nordul 
satului amintit, într-un loc fără vegetaţie şi cu multe pietre. Acesta este de dimensiuni 
mai mari, cu partea perforată de 18 cm lungime şi 7,8 cm lăţime, cea neperforată având 
aceeaşi lungime şi 9,8 cm lăţime. Partea ciocan e de 9,6 x 8,6 cm, iar diametrul locului 
perforat pentru coadă, perfect rotund, este de 3,2 cm. 

Fig. 7: Urme arheologice din Costeşti-Vâlcea: topor-ciocan din piatră, vârf de lance, topor din fi er, pumnal 

scitic din fi er

Toporul-ciocan amintit este bine şlefuit şi 
proporţionat, lucru care ne determină să afi rmăm 
că deatează din perioada de tranziţie de la neolitic 
la bronz, sau chiar din epoca bronzului.

Anul trecut (1975), în satul Costeşti s-a mai 
găsit un fragment de topor şlefuit. Toate cele trei 

piese arheologice amitite se gasesc la colţul muzeistic al Şcolii Generale Costeşti.
Numeroase peşteri din partea de nord a comunei Costeşti, îndeosebi cele afl ate 

în zona Cheilor Bistriţei, au oferit loc de adăpost omului în antichitate. Cu peste 16 
ani în urmă, pe când era student la Facultatea de Biologie din Bucureşti, profesorul 
Mituţoiu I. Iulian a găsit prin peşterile din Chelie Bistriţei oase de animale, iar în anul 
1976, localnicul Gheorghe Frigură (Lică), locuitor al satului Bistriţa, împreună cu tânărul 
Grămadă I. Ion din Văratici, a găsit fragmente de ceramică în Peştera Haiducilor (numită 
şi Peştera de la Bulzu), peşteră afl ată în partea de est a Măgurii Bistriţa, în apropierea 
Cheilor Bistriţei. Ulterior, Frigură Gheorghe a informat pe neobositul arheolog Gheorghe 
Petre din Govora cu privire la aceste dovezi arheologice. Acesta s-a deplasat la peştera 
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amintită în luna august 1973, unde a găsit oase de Ursus spaeleus, fragmente şi cioburi 
din epoca bronzului incipient, cultura Glina III şi prima epocă a fi erului. S-a descoperit 
un fragment ceramic dintr-un vas mare, pântecos, cu gâtul înalt, buza dreaptă şi uşor 
îngroşată spre exterior.52 

Tot în vara anului 1973, deplasându-mă împreună cu tânărul Grămadă I. Ion la 
Peştera Bulzu (Haiducilor), am găsit câteva cioburi de ceramică fără ornamentaţii. În 
toamna aceluiaşi an, Puică Stelian din Pietreni, împreună cu alţi trei băieţi au găsit într-o 
peşteră afl ată pe malul stâng al Bistriţei, un craniu de Ursus spaeleus, în parte pietrifi cat.

La colţul muzeistic de la Şcoala Generală Costeşti se mai afl ă trei fragmente 
pietrifi cate din coarnele uni cerb, însoţite de un vârf de lance, armă cu care a fost răpus, 
toate găsite în Cheile Bistriţei cu circa 10 ani în urmă de către profesorul de biologie 
Lăcraru V. Ion, actualul director al Şcolii Generale Costeşti.

În ultimele două decenii s-au făcut ample cercetări arheologice în Costeşti, 
cercetări care s-au încheiat cu descoperirea unor urme de activitate umană intensă cu 
circa 2500 ani în urmă. Cel mai mult a intrat în zona acestor cercetări partea de sud a 
satului Costeşti, ce corespunde cu fostul sat Ferigile.

Depresiunea Ferigile a fost întotdeauna propice aşezărilor omeneşti. Pe coastele 
dealurilor din jurul ei s-au găsit urme de locuire din epoca de tranziţie de la neolitic 
la epoca bronzului (cultura Coţofeni), din epoca bronzului (cultura Verbicioara), de la 
începutul primei epoci a fi erului şi epoca dacică. Dacă locuirile erau situate pe deal, 
depresiunea a servit în epoca preistorică, drept cimitir. La Ferigile s-a descoperit un grup 
de tumuli din epoca de tranziţie de la neolitic la bronz, peste care s-a suprapus cimitirul 
tumular hallstattian. O coincidenţă a făcut ca cimitirul actual al satului Costeşti de aici 
să fi e situat la marginea necropolei hallstattiene, astfel încât cele două cimitire nu s-au 
suprapus.53

La circa 1 km nord de limita cimitirului tumular hallstattian, în centrul comunei 
Costeşti, pe o zonă cuprinsă între clădirea Primăriei, Şcoala Generală Costeşti şi biserica 
satului, la poalele Dealului Mlăci, se afl ă o altă necropolă hallstattiană, în cea mai mare 
parte plană.54

De asemenea, în satul Bistriţa, pe cuprinsul teritoriului mânăstirii cu acelaşi nume, 
a fost identifi cată încă o necropolă hallstattiană, conţinând pe cât se pare, doar morminte 
plane.55

Vorbind despre istoricul descoperirilor de la Ferigile, arătăm următoarele: înainte 
de Primul Război Mondial, cu prilejul amenajării grajdurilor pentru fosta şcoală militară 

52  Gheorghe Petre, Descoperiri arheologice din epoca fi erului în judeţul Vâlcea, în Materiale şi cercetări arheologice, 

vol. IX, Edit. Academiei R.S.R., Bucureşti, 1970, p. 467-489
53  Vulpe Al., Necropola Hallstattiană de la Ferigile, monografi e arheologică, Edit. Academiei R.S.R., Bucureşti, 1967, 

p. 9
54  Vulpe Al., Necropola Hallstattiană de la Ferigile, monografi e arheologică, Edit. Academiei R.S.R., Bucureşti, 1967, 

p. 9
55  Vulpe Al., Necropola Hallstattiană de la Ferigile, monografi e arheologică, Edit. Academiei R.S.R., Bucureşti, 1967, 

p. 9
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de lângă mănăstirea Bistriţa, s-a descoperit o urnă funerară. Ulterior, în partea de nord a 
satului Ferigile, a fost descoperită o altă urnă. Niciuna din acestea n-au fost comunicate 
la timpul lor instituţiilor arheologice româneşti. Informaţiile respective au fost obţinute de 
la fostul preot al satului, Nicolae Sacerdoţeanu, decedat de mult.56 

În anul 1942, profesorul universitar Aurelian Sacerdoţeanu, originar din Costeşti, 
pe atunci directorul general al Arhivelor Statului şi al Şcoalei de Arhivistică din Bucureşti, 
a pus la îndemână spre publicare arheologului Dumitru berciu, un fragment de ceramică 
(Fig. 8), descoperit cu câţiva ani în urmă, în satul Ferigile.

Fig. 8: Fragment ceramic descoperit în 1942

Vasul de ceramică, din care iniţial fragmentul a 
făcut parte, a fost găsit întreg pe când se săpau şanţurile 
de temelie la casa învăţătorului Constantin Iliescu (azi 
decedat), afl ată la margine de terasă spre povârnişul 
care duce în valea râului Costeşti. Lucrătorii, crezând 
că e vorba de o comoară, au spart vasul şi n-au afl at în 
el decât cenuşă şi cărbune. Această descoperire indică 
prezenţa unui cimitir proto-istoric.57

Vasul amintit, lucrat cu mâna, din lut de culoare 
cărămiziu închis, cu pasta conţinând şi pietricele, ars în 

general satisfăcător, are dimensiunile: înălţime 18 cm, lăţime 25 cm şi grosime 1,6 cm.58

Descoperirea facută – arată Dumitru Berciu – ne dă indicii asupra prezenţei unui 
cimitir din perioada hallstattiană, dobândind astfel primele date certe asupra celei dintâi 
epoci a fi erului din judeţul Vâlcea.59

În satul Ferigile, lângă cimitirul satului, la circa 1000 m sud de clădirea Primăriei 
Costeşti, s-a descoperit cu prilejul unor sapături făcute în vara anului 1955, pentru a 
ascoate pietre din propria curte, de către săteanul Procopie Iliescu, pe lângă bolovani, o 
spadă scurtă şi trei vârfuri de suliţă, toate din fi er. De această descoperire a luat cunoştinţă 
profesorul Aurelian Sacerdoţeanu, care a strâns obiectele şi împreună cu un topor bipen 
de fi er, găsit într-o altă curte, la circa 60 m spre sud de aceasta descoperire, şi cu mai 
multe ceramice adunate de la faţa locului, le-a dăruit Muzeului Naţional de Antichităţi. Tot 
el a semnalat descoperirea în curtea morii satului Costeşti, la 50 m în spatele primăriei, 
a unor fragmente de vase urmă, ce pare să fi  conţinut oase calcinate.60

56  Vulpe Al., Necropola Hallstattiană de la Ferigile, monografi e arheologică, Edit. Academiei R.S.R., Bucureşti, 1967, 
p. 12

57  Berciu D., O descoperire arheologică de la Ferigile, jud. Vâlcea, în Revista Arhivelor, V, 1, Bucureşti, 1942, p. 219
58  Berciu D., O descoperire arheologică de la Ferigile, jud. Vâlcea, în Revista Arhivelor, V, 1, Bucureşti, 1942, p. 220
59  Berciu D., O descoperire arheologică de la Ferigile, jud. Vâlcea, în Revista Arhivelor, V, 1, Bucureşti, 1942, p. 221
60  Vulpe Alex., Cimitir din prima epocă a fi erului la Ferigile, raionul Horezu, regiunea Piteşti, în Materiale şi cercetări 
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În acelaşi an, săpându-se o groapă în curtea brutăriei din Ferigile, s-a dat peste 
un complex funerar, constând din numeroase fragmente ceramice arse secundar, printre 
care şi un vas întreg.61 (Fig. 9)

Fig. 9: Vas întreg descoperit în anul 1955

În septembrie 1956, arheologul Al. Vulpe a fost 
delegat de către conducerea Institutului de Arheologie să 
facă un sondaj la faţa locului, prilej cu care au fost săpaţi 
patru tumuli hallstattieni. Cercetările efectuate în toamna 
acelui an au dus la concluzia existenţei unui cimitir din 
prima epocă a fi erului, aşezat de-a lungul terasei din 
dreapta a pârâului Costeşti, întinderea acestuia părând a 
fi  mare, de circa 1-1,5 km lungime şi cam 300 m lăţime.62

Noi săpături au fost efectuate în necropola din 
prima epocă a fi erului de la Ferigile în luna octombrie 1957, urmându-se un dublu ţel: să se 
reconstituie un mormânt parţial distrus prin lucrările agricole din primăvara precedentă şi 
din care proprietarul locului adunase un topor de luptă, un vârf de lance şi o zăbală, toate 
din fi er; săparea unui număr mai mare de morminte, pentru a verifi ca observaţiile făcute. 
S-a cercetat tot în curtea localnicului Procopie Iliescu, deoarece această zonă urma să 
fi e arată din nou, lucru care ameninţa distrugerea completă a resturilor arheologice. S-au 
cercetat 12 morminte, aceste lucrări fi ind uşurate şi de culegerea porumbului. Au putut fi  
numărţi 40 tumuli vizibili, întinşi pe o rază de circa 400 m spre sud.63

Prin săpăturile efectuate în octombrie 1958 s-a căutat determinarea suprafeţei 
s-a căutat determinarea suprafeţei ocupate de necropola din prima epocă a fi erului de 
le Ferigile, luându-se în cercetare zone noi. Pe când în campaniile anterioare din 1956-
1957, lucrările se limitaseră la ogorul lui Procopie Iliescu, acestea au fost extinse la 
grădinile localnicilor Ilie C. Stoican, Anania Măgureanu şi Gheorghe Lăcraru, situate la o 
depărtare de 50-150 m spre sud. S-a efectuat un sondaj pe proprietatea lui Gheorghe C. 
Ciobanu, unde au mai fost descoperite la arat un topor din fi er şi un vârf de suliţă din fi er. 
S-au descoperit în toate aceste sectoare movile joase, cu morminte de incineraţie din 
prima epocă a fi erului. În suprafaţa de teren a lui Stoican Ilie s-au făcut descoperirile cele 
mai importante din acel an. Au fost săpate un număr de 32 movile. Săpăturile ulterioare 
vor arăta treapta de evoluţie a triburilor războinice de la sfârşitul primei epoci a fi erului.64

arheologice, vol. V, 1959, p. 363
61  Vulpe Al., Necropola Hallstattiană de la Ferigile, monografi e arheologică, Edit. Academiei R.S.R., Bucureşti, 1967, 
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62  Vulpe Alex., Cimitir din prima epocă a fi erului la Ferigile, raionul Horezu, regiunea Piteşti, în Materiale şi cercetări 

arheologice, vol. V, 1959, p. 363
63  Vulpe Alex., Săpăturile de la Costeşti Ferigile, raionul Horezu, regiunea Piteşti, în Materiale şi cercetări arheologice, 

vol. VI, 1959, p. 237
64  Vulpe Alex., Săpăturile de la Ferigile, în Materiale şi cercetări arheologice, vol. VII, 1961, p. 219 şi 222
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În anul 1960 săpăturile au fost reluate, tot sub conducerea arheologului Alexandru 
Vulpe, la necropola tumulară, cu sprijinul Muzeului regional Argeş, din Piteşti. Până în 
anul 1962 s-au săpat 149 tumuli, epuizându-se întreaga necropolă tumulară. Între anii 
1963 şi 1964 s-au executat săpături pe scară redusă în necropola plană hallstattiană 
din nordul satului Ferigile, cercetându-se 28 de morminte. Odată terminată exploatarea 
integrală a necropoleui tumulare, a fost publicată în formă defi nitivă, în monografi a 
amintită, apărută în anul 1967, lucrarea cuprinzănd toate rezultatele obţinute cu prilejul 
săpăturilor de la Ferigile.65

Necropola tumulară: un procent de 20-30% din ea a fost răvăşită în timpul aratului, 
bolovanii fi ind scoşi pentru a servi ca material de construcţie. Răvăşirea necropolei s-ă 
datorat şi vegetaţiei bogate din zonă, în special a arborilor cu rădăcinile mari, a parilor 
grosi din lemn pentru construirea gardurilor şi mai ales pentru ridicarea clăilor de fân 
sau a pătuiegelor de coceni de porumb. Necropola probabil a fost răscolită şi în epocile 
romană sau feudală.66

Vorbind despre structura tumulilor de la Ferigile, arătăm că este aceeaşi în toată 
necropola: peste solul antic, unde era deja depus mortul, se constituia o grămadă de 

bolovani de râu de diferite mărimi, dispuşi în cele mai 
multe cazuri pe un singur strat, arareori pe două sau chiar 
trei straturi. (Fig. 10). Grămada de bolovani, de formă 
ovală, rareori circulară, constituie mantaua de bolovani a 
tumulului, fi ind acoperită la rândul ei cu o manta de 
pământ vegetal.67

Fig. 10: Morminte de incineraţie în necropola hallstattiană Ferigile

În unele movile s-au găsit cioburi izolate, lucru 
care ne arată că în construcţia mantalei de pământ s-a 
folosit material luat din alţi tumuli mai vechi. S-au găsit 
fragmente din culturile Coţofeni sau Verbicioara, lucru ce 

ne dovedeşte că a fost adus pământ din altă parte, dintr-o zonă unde se afl au asemenea 
urme de locuire din acele vremuri.68

65  Vulpe Al., Necropola Hallstattiană de la Ferigile, monografi e arheologică, Edit. Academiei R.S.R., Bucureşti, 1967, 
p. 12

66  Vulpe Al., Necropola Hallstattiană de la Ferigile, monografi e arheologică, Edit. Academiei R.S.R., Bucureşti, 1967, 
p. 13

67  Vulpe Al., Necropola Hallstattiană de la Ferigile, monografi e arheologică, Edit. Academiei R.S.R., Bucureşti, 1967, 
p. 15

68  Vulpe Al., Necropola Hallstattiană de la Ferigile, monografi e arheologică, Edit. Academiei R.S.R., Bucureşti, 1967, 
p. 18
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Ritul de înmormântare în necropola de la ferigile este exclusiv de incineraţie. S-au 
găsit oase calcinate sau cărbuni de rug în 72 tumuli. În 33 tumuli s-au găsit urme de 
ardere pe obiectele din metal şi pe fragmentele ceramice.69

La un număr de 13 tumuli nu s-au găsit nici oase calcinate, nici cărbuni, lucru 
care se explică prin faptul că în zona păduroasă de pe lunca apelor din nordul Olteniei, 
scheletele nu se conservă, nu s-a găsit în această zonă niciun mormânt de înhumaţie din 
antichitate. Faptul se explică atât prin proasta conservare a oaselor, chiar şi arse, cât şi 
prin obiceiul ritual de a se pune foarte puţine oase în morminte.70

În cuprinsul necropolei tumulare nu s-a descoperit niciun rug, ceea ce demonstrează 
că incinerarea se făcea în altă parte. Fragmentele de ceramică existente au fost sparte 
tot la rug. Rugurile erau colective, mai multe cadavre fi ind incinerate pe acelaşi loc de 
ardere.71

Cea mai importantă parte a ceremoniei funerare se desfaşura la rug. Acolo avea 
loc ospăţul, căruia îi urma spargerea vaselor. Este de presupus că, în credinţa localnicilor, 
mortul lua parte la ospăţ, probabil inainte de ardere.72

Cu privire la natura alimentelor, nu putem face decât presupuneri vagi. Desigur, în 
căni se puneau lichide, în timp ce mâncărurile solide se puneau în străchini. În morminte 
au fost găsite ceşti mari şi pântecoase, vase pântecoase mari sau vase borcan; au fost 
găsite fragmente ceramice din circa 1570 vase diferite, acest lucru dovedind amploarea 
ceremoniei la rug.73

Mormintele bogate de luptatori s-au găsit cu grupul de arme depuse separat de 
inventarul ceramic şi de urnă.74

În necropola hallstattiană de la Ferigile au fost găsite vase de ceramică, arme, 
piese de harnaşament, obiecte de podoabă şi altele. Ceramica din necropola tumulară 
este unitară, tehnica de lucru fi ind în linii generale aceeaşi. Pasta este neagră în spărtură, 
arderea fi ind destul de slabă. Ca degresant s-a folosit nisip conţinând mică şi pietricele. 
Arderea în condiţii semi-deschise face ca vasele să capete culoarea bruna deschis, până 
la brun închis. Nuanţa brun-roscată se datoreşte lutului feruginos caracteristic regiunii. 
Unele vase, străchinile în special, au fost arse înăbuşit în interior.75

Sortimentele de ceramică sunt diferite: ceramică fi nă, la care se foloseşte nisip 
fi n şi ceramica grosolană, în pasta fi ind folosite pietricele cât boabele de fasole. Întâlnim 
69  Vulpe Al., Necropola Hallstattiană de la Ferigile, monografi e arheologică, Edit. Academiei R.S.R., Bucureşti, 1967, 
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72  Vulpe Al., Necropola Hallstattiană de la Ferigile, monografi e arheologică, Edit. Academiei R.S.R., Bucureşti, 1967, 
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75  Vulpe Al., Necropola Hallstattiană de la Ferigile, monografi e arheologică, Edit. Academiei R.S.R., Bucureşti, 1967, 

p. 37
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următoarele forme de ceramică în necropolă: străchini, ceşti, căni, vase mari pântecoase, 
vase borcan, pahar globular.76

Decorul ceramicii de la Ferigile este destul de variat, realizat prin caneluri, apoi 
prin modelare (butonii de pe toarte) şi foarte rar prin incizii. Canelurile întâlnite sunt: 
verticale, oblice, orizontale şi cu incizii.77

În necropola hallstattiană de la Ferigile s-au găsit numeroase arme şi piese de 
harnaşament. Printre acestea amintim: 4 exemplare „akinakes”, 3 cu măciulie dreaptă 
şi unul cu antene, decorate cu şiruri de puncte pe mâner sau pe măciulie şi pe gardă,78 
datate din a doua jumătate a secolului al VI-a î.Hr..79 S-au mai găsit şi alte arme: cuţite 
de luptă oşor curbe, cu un singur tăiş, prevăzut cu nituri care fi xau imbrăcamintea din 
lemn, având lungimea de 23 cm; s-au găsit în total 18 exemplare de acest fel;80 cuţitaşe, 
topoare de luptă, celtul de fi er, vârfuri de lance, teci din fi er pentru cuţitele de luptă, vârfuri 
de săgeţi, sule din lemn (unelte sau arme), zăbale şi piese de harnaşament, butoni de 
harnaşament ş.a.81 Dintre podoabele găsite amintim: fi bule tracice82, piese de centură, 
lanţuri spiralice, mărgele (din fi er, bronz, sticlă şi cretă), brăţări din bronz, verigi din fi er83, 
cercei din bronz84 şi ace. Acele: unul este din bronz, iar celălalt este din fi er. Cel din fi er 
este cu capătul din bronz, turnat în forma unui cilindru, cu coaste transversale în relief. 
Această din urmă piesă este importantă, deoarece asemenea ace sunt reprezentate pe 
vasele greceşti începând de la sfârşitul secolului al VII-lea până în secolul al V-lea î.Hr.. 
Piesa de aici este datată de la inceputul secolului al V-lea î.Hr.. Un toporaş votiv din lut, 
miniatură, a fost găsit într-un tumul. Este un caz unic si s-ar putea sa parvină dintr-o 
aşezare de tip Coţofeni.85

Necropola plană este situată în partea de nord a satului Ferigile, unde au fost 
semnalate mai multe descoperiri funerare, care în urma săpăturilor de control s-au 
dovedit a constitui o necropolă cu morminte plane de incineraţie. S-a descoperit izolat 
şi un tumul. Această zonă a putut fi  foarte greu cercetată, fi ind cea mai intens locuită 
din toată comuna. Multe morminte erau deja rascolite de tot felul de lucrări din epoca 
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p. 38

77  Vulpe Al., Necropola Hallstattiană de la Ferigile, monografi e arheologică, Edit. Academiei R.S.R., Bucureşti, 1967, 
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noastră. Din sonajul făcut, rezultă că necropola se compune din grupuri de morminte, 
situate la distanţă mare unele de altele. S-a cercetat numai unul dintre aceste grupuri, cel 
afl at in curtea Şcolii Generale Costeşti-Ferigile. Pe o suprafaţă de 2000 m2 s-au săpat 28 
morminte, numărul total din acest grup fi ind evaluat la circa 40.86

Un alt grup de morminte a fost semnalat chiar în centrul comunei, la brutărie, de 
unde provin câteva vase descoperite in 1955, in mod întâmplător, iar un al treile grup 
pare a fi  la circa 200 m est de Primărie, unde s-a descoperit urna din anul 1942.

Mormintele din necropola plană conţin aproape în toate cazurile pământ ars. 
Învelişul de bolovani lipseşte. În gropile mormintelor plane s-a găsit mai mult cărbune, în 
unele oase calcinate (chiar multe), iar altele sunt fară oase calcinate. Cioburile de vase 
sunt arse până la coroziune. Mormântul izolat, amintit mai înainte, cu ardderea pe loc 
si cu manta de bolovani, identic movilelor din necropola funerară, este unic în Ferigile.87

Ceramica din necropola din nordul satului Ferigile nu prezintă deosebiri esenţiale 
faţă de necropola tumulară. Sărăcia de forme şi raritatea decorului este evidentă. Mai 
numeroase sunt vasele pântecoase, cănile mari, grosolane, vasele borcan si străchinile. 
Ceşcuţele sunt foarte rare. Vorbind despre ornamentaţie, amintim că lipsesc toate 
categoriile de decor, numai câteva au urme de decor în relief sau în caneluri oblice.88

2. PERIOADA DESCOPERIRILOR DE LA FERIGILE

În necropola hallstattiană se întâlnesc elemente ale culturii scitice, care datează 
din secolul al VI-lea î.Hr. (akinakes-urile şi zăbalele cu cap de cal), pănă în anul 500 
î.Hr..89

Urmărind cimitirul de incineraţie de la Ferigile, se observă că s-au adăugat 
morminte tot mai noi, grupate în jurul celor vechi. Poziţia şi eşalonarea mormintelor de la 

nord-est spre sud-vest indica succesiunea 
în timp a diferitelor faze ale necropolei.90 
(Fig. 11)

Fig. 11: Stratigrafi a orizonatală a cimitirului de la 

Ferigile, judeţul Vâlcea, din secolele VI – IV î.Hr. 1. 

Faza I; 2. Faza II; 3. Faza III (după K. Horedt)
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p. 75

87  Vulpe Al., Necropola Hallstattiană de la Ferigile, monografi e arheologică, Edit. Academiei R.S.R., Bucureşti, 1967, 
p. 75

88  Vulpe Al., Necropola Hallstattiană de la Ferigile, monografi e arheologică, Edit. Academiei R.S.R., Bucureşti, 1967, 
p. 79

89  Vulpe Al., Necropola Hallstattiană de la Ferigile, monografi e arheologică, Edit. Academiei R.S.R., Bucureşti, 1967, 
p. 88

90  Horedt K., Istoria comunei primitive, Edit. Didactică şi Pedagogică, Buc. 1970, p. 16
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Condiţiile obiective nu au permis analizarea resturilor cromate de la Ferigile în 
timpul studiului arheologic defi nitivat al rezultatelor săpăturilor din acest cimitir.

Rezultatele analizei antropologice a arătat vârsta foarte mică a marii majorităţi a 
defuncţilor din necropola amintită. După D. Nicolaescu Plopşor şi W. Wolski este vorba 
de o necropolă de copii şi adolescenţi, elementele mature fi ind foarte rare. Este posibil 
ca mormintele adulţilor să fi  fost foarte sărăcăcioase în general, faţă de cele ale copiilor. 
Sau cimitirul adulţilor să fi  fost amplasat în altă parte. Gropile cu cenuşă şi fragmentele 
ceramice din necropola plană de la Ferigile ar putea fi  considerate ca fi ind mormintele 
adulţilor. Această necropolă plană este mult mai întinsă decât suprafaţa săpată în 1963 
şi 1964.91

Necropola tumulară de la Ferigile este prin excelenţă o necropolă de copii, aproape 
în totalitate de sex masculin, aparţinând unei comunităţi tribale cu caracter războinic. 
Necropola de copii, sau de copii şi adolescenţi, are un procentaj ridicat de copii: 85%. 
Se pare că aici erau înmormântaţi copii de sex masculin, vizati să facă parte, dacă ar fi  
trăit, din pătura luptătorilor punându-li-se drept compensaţie un bogat inventar de arme 
şi podoabe.92

În concluzie, considerăm că necropola tumulară de la Ferigile s-a dezvoltat 
între 550 şi 450 î.Hr. (descoperirile hallstattiene); necropola plană cuprinde intervalul 
dintre 450 şi până în jurul anului 400 î.Hr..93 Prelucrarea rezultatelor săpăturilor de la 
Ferigile a contribuit la defi nirea unui anumit grup cultural, grupul sau aspectul Ferigile, 
a cărei arie de răspândire cuprindea regiunea subcarpatică a Olteniei şi a Munteniei, 
din părţile Horezului, până la bazinul Buzăului. Aria grupului Ferigile corespunde unei 
zone geografi ce unitare morfologic şi peisagistic, oferind comunităţii omeneşti respective 
condiţii de viaţă asemănătoare.94 Materialele rezultate din cercetările făcute se afl ă la 
Muzeul Naţional de Antichităţi din Bucureşti, la Muzeul din Piteşti (al fostei regiuni Argeş), 
la Muzeul din Rm. Vâlcea, la Muzeul de Istorie al României şi la colţul muzeistic de la 
Şcoala Generală Costeşti. În Muzeul de Istorie al României sunt expuse vârfuri de lănci 
şi topoare de luptă, descoperite în săpăturile de la Ferigile.95

91  Vulpe Al., Oservaţii privitoare la analiza antropologică a osemintelor incinerate din mormintele Hhllstattiaene de la 
Ferigile, în Buridava – Studii şi materiale, Muzeul Judeţean Vâlcea, 1972, p. 271

92  Wanda Wolski, Dardu Nocolăescu-Plopşor, Studiul anthropologic al necropolei hallstattiene târzii de la Ferigile, în 
Buridava – Studii şi materiale, Muzeul Judeţean Vâlcea, 1972, p. 260-261 

93  Vulpe Al., Necropola Hallstattiană de la Ferigile, monografi e arheologică, Edit. Academiei R.S.R., Bucureşti, 1967, 
p. 91

94  Vulpe Al., Necropola Hallstattiană de la Ferigile, monografi e arheologică, Edit. Academiei R.S.R., Bucureşti, 1967, 
p. 101

95  Georgescu Fl. şi alţii, Muzeul de Istorie al R.S.R., ghid istoric, Bucureşti, 1974, p. 13
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3. ALTE DESCOPERIRI ÎN DEPRESIUNEA COSTEŞTI

În satul Pietreni, la poalele muntelui, în zona Cârligelor Costeşti, săteanul Vasile 
Ungureanu a găsit un topor de aramă cu gaură de înmănuşare transfersală. Piesa a fost 
pierdută ulterior.96 

În satul Costeşti, în partea de nord a Dealului Cioclova s-au găsit, cu prilejul 
săpării unor gropi pentru pomi fructiferi, câteva cioburi hallstattiene şi un cuţitas din fi er.97 
Nu sunt urme de aşezare.

Tot în satul Costeşti, pe piciorul sud-vestic al Măgurei Costeştilor se gasesc 
fragmente sporadice Coţofeni.98

În satul Văratici, în punctul „La Nuci” şi în alte două puncte de pe coasta de răsărit 
a Dealului Văratici, au fost găsite urme de aşezare Coţofeni.99 

În Muntele Arnota, în zona carierei de calcar, muncitorii au găsit un vf de lance din 
fi er şi un topor din fi er cu braţele în cruce.100 

Concluziile ce se mai pot desprinde sunt acelea că Oltenia a fost o zonă de 
contact între traci şi iliri101 şi se observă sărăcia decorării ceramicii.102 Tipurile armelor din 
fi er sunt de asemenea comune: cuţite simple de luptă, vârfuri de lance, topoare plate cu 
aripioare şi celturile din fi er. Toporul bipen şi cel ciocan sunt mai puţin răspândite. Spada 
scurtă (akinakes), considerată mai mult ca tip scitic, este caracteristică şi populaţiilor 
nord-tracice. Cele patru exemplare găsite la Ferigile sunt singurele din Oltenia.103

Zăbalele şi piesele de harnaşament găsite ne arată că cei care au trăit atunci 
pe aceste locuri foloseau caii. Mormintele sunt individuale. Într-un tumul, alături de 
mormântul principal, întotdeauna cel mai bogat (luptător), s-au afl at şi câteva morminte 
secundare, sărăcăcioase, aparţinând desigur, familiei defunctului. După cum s-a 
mai arătat, ceramica este numeroasă, variată caforme şi decor, armele şi piesele de 
harnaşament sunt numeroase, iar podoabele sunt relativ rare.104

La triburile trace din nordul Dunării, podoabele sunt rare. Mormintele bogate de 
luptători de la Ferigile nu conţin podoabe. Explicaţia este aceea că în lumea tracică 

96  Vulpe Al., Necropola Hallstattiană de la Ferigile, monografi e arheologică, Edit. Academiei R.S.R., Bucureşti, 1967, 
p. 190

97  Vulpe Al., Necropola Hallstattiană de la Ferigile, monografi e arheologică, Edit. Academiei R.S.R., Bucureşti, 1967, 
p. 190

98  Vulpe Al., Necropola Hallstattiană de la Ferigile, monografi e arheologică, Edit. Academiei R.S.R., Bucureşti, 1967, 
p. 190

99  Vulpe Al., Necropola Hallstattiană de la Ferigile, monografi e arheologică, Edit. Academiei R.S.R., Bucureşti, 1967, 
p. 190

100  Vulpe Al., Necropola Hallstattiană de la Ferigile, monografi e arheologică, Edit. Academiei R.S.R., Bucureşti, 1967, 
p. 190

101  Vulpe Al., Traci şi iliri la sfârşitul primei epoci a fi erului în Oltenia, în Studii şi cercetări de istorie veche, XIII, 1962, 
p. 307

102  Vulpe Al., Traci şi iliri la sfârşitul primei epoci a fi erului în Oltenia, în Studii şi cercetări de istorie veche, XIII, 1962, 
p. 300

103  Vulpe Al., Traci şi iliri la sfârşitul primei epoci a fi erului în Oltenia, în Studii şi cercetări de istorie veche, XIII, 1962, 
p. 313

104  Vulpe Al., Traci şi iliri la sfârşitul primei epoci a fi erului în Oltenia, în Studii şi cercetări de istorie veche, XIII, 1962, 
p. 316
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existau mai multe zăcăminte de cupru decăt în cea ilirică. În mormintele de la Ferigile 
s-au găsit doar 12 fi bule.105 L-a Ferigile s-a găsit şi un pumnal scitic. Mulţimea elementelor 
specifi ce culturii scitice sau scioide din zona nord-tracică (pumnale, vârfuri de săgeţi cu 
trei muchii, oglinzi, cazane, podoabe, piese de harnaşament etc.) ne face să admitem 
existenţa unor legături etno-culturale strânse, de lungă durată, între triburile nord-tracice 
şi sciţii din silvostepă. Descoperirile de la Ferigile, asemenea celor de la Bârseşti, sunt 
concludente în această privinţă.106

Perioada de sfârşit şi de tranziţie către a doua epocă a fi erului este cuprinsă 
între 600 (550) – 450 (300) î.Hr.. Necropola de la Ferigile, după cum afi rmă arheologul 
Al. Vulpe, datează din perioada 550-450 î.Hr.. Aici, după cum arată reputatul arheolog 
Dumitru Berciu, este vorba de o „necropolă cu circa 500 tumuli, conţinând morminte de 
incineraţie cu pietre”.107

Tot privind descoperirile de la Ferigile, Dumitru Berciu arată, vorbind despre arta 
traco-getică: „deocamdată, cele mai numeroase descoperiri de obiecte de artă traco-
getică se plasează în secolul al IV-lea î.Hr., adică în perioada Latène II. În ţinuturile din 
nordul Carpaţilor au pătruns, în unele grupe culturale locale, cum este grupa Bârseşti-
Ferigile, elemente de cultură scitică. Oricum, în procesul de dezagregare a culturii locale 
tracice, fi nala hallstattiene şi de trecere la epoca Latène, trebuie să avem în vedere 
şi factorul scitic, nu numai pe cel elenic şi general sud-tracic. Pumnalele akinakes 
descoperite în mormintele tracice de la Bârseşti, Vrancea şi Ferigile, Vâlcea, sunt de 
factura general sud-scitică, dar ele au fost folosite de localnici şi poate chiar lucrate în 
atelierele acestora.”108 

În incinta mânăstirii Bistriţa a fost descoperită o vatră rituală din prima epocă a 
fi erului, din care s-au scos circa 20 vase mari şi mijlocii, sparte ritual. După informaţiile 
primite de la Gh. Petre ar fi  vorba de un „cenotaf” (spargeri rituale în amintirea unui 
luptător decedat în altă parte), pentru care se făceau anumite obieceiuri rituale, iar în 
apropierea zidurilor bisericii s-au descoperit o urnă mare cu cenuşă şi oase calcinate. 
Vasele se găsesc la Muzeul Govora şi sunt în studiul lui gh. Petre şi Al. Vulpe. 

Pentru perioada următoare, amintim că în zona mânăstirii Arnota s-a găsit o 
tetradrahmă macedoneană, emisiune postumă de tip Filip al II-lea, achiziţionată de 
preotul Gh. Petre din Govora. Pe aversul monedei fi gurează capul lui Zeus, cu barbă şi 
cunună de lauri, uşor barbarizat, în profi l spre dreapta. Pe revers, călăreţul olimpic, cu 
ramură, cu calul la trap, spre dreapta; uşoare urme de stilizare; sub cal un delfi n, iar sub 
piciorul din faţă, sigla; prezintă şi o tăietură. Se consideră că moneda ar fi  fost emisă între 
anii 318-308 î.Hr..109 (Fig. 12)
105  Vulpe Al., Traci şi iliri la sfârşitul primei epoci a fi erului în Oltenia, în Studii şi cercetări de istorie veche, XIII, 1962, 

p. 316
106  Daicoviciu C. şi alţii, Istoria României, vol. I, Editura Academiei R.S.R., Bucureşti, 1960, p. 157
107  Berciu D., Zorile istoriei la Carpaţi şi Dunăre, Edit. Ştiinţifi că, Bucureşti, 1966, p. 253
108  Berciu D., Arta traco-getică, Edit. Academiei R,S.R., Bucureşti, 1969, p. 160
109  Preda C., Câteva descoperiri de monede antice, în Studii şi Cercetări de numismatică, vol. VI, extras, Edit, 

Academiei R.S.R., Bucureşti, 1975, p. 208. Despre monede dacice, imitaţie locală după monedele macedonene 
de tip Filip II, dar emise postum, descoperite în aceeaşi zonă a Vâlcii vezi şi Gh. Boenaru Bordea şi Onoriu Stoica, 
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Fig. 12: Tetradrahmă macedoneană emisă între anii 318-308 î.Hr.

4. DESCOPERIRI DIN EPOCA ROMANĂ

Într-un tumul s-a descoperit o fi bulă de bronz de tip 
provincial roman (secolele III-IV d.Hr.). S-a mai descoperit şi 
o braţară de bronz cu sectiunea în bandă lată, cu capetele 
rotunjite, găsită în mod izolat la 0,4 m în mantaua unui tumul. 
Ambele piese ar putea proveni din inventarul unor morminte 

secundare de înhumaţie din tumulii respectivi, din perioada de după evacuarea provinciei 
Dacia. Scheletele acestor morminte au fost conservate în solul din această zonă. În 
acelaşi timp remarcăm că în zona necropolei tumulare nu s-au mai găsit urme de locuire 
din epoca respectivă.110

Pentru perioada stăpânirii romane în Dacia (106-271), Dumitru Tudor, în două 
lucrări publicate cu câţiva ani în urmă, aminteşte despre urmele arheologice existente 
în această parte a Vâlcii. În prima lucrare aminteşte despre descoperirile din această 
perioadă, din zona Horezului. Astfel, monede romane au fost descoperite la Dobriceni, 
Goruneşti – comuna Slătioara (monede romane şi două săgeţi din fi er), Mateeşti, 
Ogrăzi – comuna Pietrari, Bărbăteşti (monede romane izolate).111 Alte descoperiri au 
fost semnalate la Foleşti – comuna Tomşani. Acest lucru arată pătrunderea aşezărilor 
rurale din vremea stăpânirii romane în văile îndepărtate ale Horezului. De altfel, un drum 
important lega Horezul de Stolniceni pe Olt, drum ce trecea prin punctul numit „La Plută”, 
unde s-au descoperit urmele unui fort roman,112 din care soldaţii romani supravegheau 
calea amintită, ce lega Valea Oltului de ţinutul de sub munte al Olteniei. Costeştii n-au 
fost consemnaţi în cele două studii amintite, dar aceste urme trebuie să-şi facă apariţia 
în viitor.

Teritoriul comunei Costeşti, din cele arătate mai sus, a continuat să fi e locuit şi 
in timpul stapânirii romane în Dacia (106-271), cât şi după această dată, când îi afl ăm 
pe daco-romani, care au ramas aici şi în timpurile deosebit de grele din timpul migraţiei 
popoarelor rasăritene. Dintre migratori, slavii au fost asimilaţi de către populaţia daco-
romană şi au continuat să trăiască împreună, fapt dovedit şi de denumirea râului Bistriţa, 
care, după cum s-a arătat, este de origine slavă şi înseamnă râu cu un curs repede.

Din perioada formării poporului român şi a limbii române, amintim o fi bulă digitată, 
cu mască umană. A fost descoperită în anul 1971 pe vatra fostului sat Ferigile, astăzi 
cătun al satului Costeşti, de către localnicul C. Florescu, în grădina casei sale. La 

Câteva descoperiri monetare din Oltenia preromană, în Buletin Monetar Istoric, anul XLII, Nr. 1, 1973, p. 15
110  Vulpe Al., Necropola Hallstattiană de la Ferigile, monografi e arheologică, Edit. Academiei R.S.R., Bucureşti, 1967, 

p. 186
111  Tudor D., Oltenia romană, Edit. Academiei R.S.R., Bucureşti, 1968, p. 239
112  Tudor D., Oraşe, târguri şi sate în Dacia Romană, Edit. Ştiinţifi că, Bucuresti, 1968, p. 367
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faţa locului nu mai există alte urme sau materiale arheologice. Fibula este foarte bine 
conservată, lipsindu-i doar acul de prins şi este o piesă unică în felul ei, pe teritoriul ţării. 
Turnată din bronz, intr-o tehnică impecabilă, ea face parte din grupa exemplarelor mari 
(lungimea 10 cm) şi se compune din 5 părţi distincte: masca umană, placa superioară, 
arcul de legătură, placa inferioară şi acul. (Fig. 13)

Fig. 13: Fibulă digitată descoperită în Ferigile; a. faţă; b. Verso

Masca reprezintă un cap uman bine 
stilizat, cu plete bogate redate, faţa expresivă 
şi barba alungită. Pe fi bulă au fost încrustate 
şi pietre semipreţioase.113 Fibula este decorată 
cu buline – o tehnică a atelierelor bizatine şi 
autohtone. Motivul spiralic de pe fi bulă este 
cunoscut pe obiectele romane încă din secolul 
al V-lea.114 Fibula de la Ferigile aparţine ultimelor 
două decenii ale secolului al VII-lea, sau poate 

chiar primei jumătăţi a secolului al VII-lea. Se presupune că fi bula ar proveni din atelierele 
de orfvrărie bizantină şi sunt creaţii ale imperiului, constituind o preferinţă a lumii barbare. 
În nordul Olteniei au mai fost descoperite asemenea podoabe, dar nu în morminte sau 
complexe avaro-slave, ci în puncte izolate sau în apropiere de aşezări autohtone. Axeste 
aşezări rurale, din secolele V-VIII d.Hr., ce sunt atribuite localnicilor, au fost descoperite 
în numeroase puncte din nordul şi sudul Olteniei. S-a constatat că localnicii menţineau 
încă legături economico-politice cu imperiul şi cu marea invazie hunică, iar în timpul 
incursiunilor avaro-slave din Câmpia Panonică, spre mirajul Bizanţului, se retrăgeau cu 
tot avutul.

În Oltenia dominaţia avarilor este puţin posibilă, iar cercetările arheologice şi 
numismatice atestă în secolele VI – VII d.Hr. o populaţie romanică de rit creştin, dovedită 
prin prezenţa în necropola de la Obârşia – Olt115 a unei serii de elemente ctreştine, printre 
care inele şi cercei cu granulaţii. Credem că unele descoperiri de pe teritoriul Olteniei se 
pot încadra în timpul migraţiilor din secolele Vi – VII d.Hr., printre care şi fi bula digitată 
de la Ferigile.116 

113  Gh. I. Petre şi A. Stoican, O fi bulă digitată din nordul Olteniei, în S.C.I.V.A., tomul 27, nr. 1, Bucureşti, ianuarie-
martie 1976, p. 115

114  Gh. I. Petre şi A. Stoican, O fi bulă digitată din nordul Olteniei, în S.C.I.V.A., tomul 27, nr. 1, Bucureşti, ianuarie-
martie 1976, p. 116

115  Gh. I. Petre şi A. Stoican, O fi bulă digitată din nordul Olteniei, în S.C.I.V.A., tomul 27, nr. 1, Bucureşti, ianuarie-
martie 1976, p. 117

116  Gh. I. Petre şi A. Stoican, O fi bulă digitată din nordul Olteniei, în S.C.I.V.A., tomul 27, nr. 1, Bucureşti, ianuarie-
martie 1976, p. 118
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5. DESCOPERIRI DIN SECOLELE X – XII d.Hr.

S-a descoperit la 25 cm în pământ vegetal o brăţară din sârmă de argint împletită, 
cu capetele late şi rotunjite. Acest tip de brăţară datează din epoca feudală timpurie, 
după afi rmaţiile arheologilor Maria Comşa şi Dan Teodoru. Nu s-au găsit alte urme din 
această epocă.117

În perioada anterioarâ organizării de state feudale pe teritoriul României, comuna 
Costeşti a făcut parte din cnezatul lui Farcaş. Acesta este amintit în „Diploma Ioaniţilor”, 
din 2 iunie 1247, dată în timp;ul regelui Bela al IV-lea al Ungariei. Cnezatul lui Farcaş 
se afl a în dreptul Oltuluii, pe teritoriul actual al judeţului Vâlcea şi îşi avea centrul în 
depresiunea Horezului.118 Deocamdată, centrul cnezatului l.ui Farcaş poate fi  admis ca 
probabil în depresiunea Horezului. Farcaş era un feudal puternic, care dispunea de o 
oaste capabilă să lupte alături de cea a regelui şi a cavalerilor ioaniţi, fi ind înconhurat de 
o nobilime locală din rândul căreia îşi alegea dregătorii de la curte şi pe cei care adunau 
dările.

Istoricul Sergiu Columbeanu, vorbind despre cnezatele şi voievodatele româneşti, 
nu aminteşte nimic despre locul unde şi-ar fi  avut reşedinţa cnezatul lui Farcaş din secolul 
al XIII-lea d.Hr.119

6. DATAREA SATELOR. FORMAREA COMUNEI COSTEŞTI

Îmbinarea felurită a condiţiilor naturale favorabile, cu resurse, multiple posibilităţi de 
adăpostire şi apărare împotriva popoarelor migratoare, cu ascunzişuri în umbra codrilor 
ori prin cotloanele labirintice ale văilor înguste, dar şi cu locuri libere pentru arătură, 
păşunat, pomicultură etc., a prilejuit din timpuri aglomerarea populaţîei în subcarpaţi, mai 
mult decât în alte regiuni.

Sectorul subcarpatic oltean se caracterizează printr-o străveche populare, după 
cum am văzut, încă de pe vremea dacilor şi romanilor.120

Satul a constituit de-a lungul secolelor o formă tipică de aşezare a poporului 
român. Alcătuit dintr-o adunare de oameni, în număr destul e restrâns, populaţia lui era 
alcătuită îndeobşte pe familii legate prin rudenie, formând o singură ceată de oameni.

Încă din secolele XIV – XV, din punct de vedere economic, satul era de obicei 
autoarhaic, neavând decât prea puţine legături cu o piaţă deschisă, deoarece îşi 
satisfăceau toate nevoile economice prin propriile lui puteri, consumând ceea ce producea 

117  Vulpe Al., Necropola Hallstattiană de la Ferigile, monografi e arheologică, Edit. Academiei R.S.R., Bucureşti, 1967, 
p. 186

118  St. Pascu, Ion Ionaşcu şi alţii, Istoria medie a României, Partea I, Edit. didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1966, 
p.81

119  Sergiu Columbeanu, Cnezate şi voievodate româneşti, Edit. Albatros, Bucureşti, 1973, p.111
120  Velcea I., Cercetări economico-geografi ce în Oltenia subcarpatică dinre Gilort şi Bistriţa Vâlcii, în probl. de geogr. 

V, 1957, p. 359
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şi producând cât era necesar ca să consume. Organizate în obşti, satele au avut un rol 
hotărâtor în lupta ţăranilor împotriva stăpânitorilor de pământ. Ele au depus o rezistenţă 
dârză şi au constituit un mijloc de coeziune a ţăranilor.

Aşezările săteşti au apărut cu mult înainte de primele menţiuni documentare. 
Denumirea actualului sat Bistriţa o afl ăm ca fi ind dată mânăstirii Bistriţa, aşezată pe pârâul 
Bistriţa, şi menţionată într-un document din 1492, prin care voievodul Vlad Călugărul 
intăreşte mânăstirii Bistriţa mai multe sate.121 Satul Bistriţa se va forma mai târziu, iar la 
sfârşitul secolului al XV-lea se afl a aci, probabil, la poalele muntelui, numai mănăstirea şi 
aşezările mizere ale robilor mânăstirii.

Într-un document datat în 11 noiembrie 1512, Neagoe Basarab voevod întăreşte 
lui Barbu Craiovescu ban, ctitorul Bistriţei ocină la Târsa, deal ce astăzi aparţine satului 
Pietreni, situat în partea de vest a acestuia, spre Bistriţa, luată în schimb pentru satul 
Slătioara. Tot în acest document apare ca martor popa Frâncu din Costeşti.122 (vezi 
Anexa nr. 2) Deci, la această dată apare documentar pentru prima dată actualul sat de 
reşedinţă Costeşti. 

În secolele următoare, satul Costesti este întâlnit în numeroase documente.
Pietreni, unul din satele care compun comuna Costeşti, formează partea de nord, 

tot veche, a comunei: biserica satului, fost schit, a fost ridicată în 1701, dar pe locul alteia 
mai vechi, lucru explicat de faptul că Alexandru Odobescu găsise acolo obiecte de cult 
purtând data 1694.123 

De-a lungul pârâului Bistriţa a fost o moşie mănăstireasca şi de aceea, cu ani in 
urmă, „casele erau mai rare”.

În afară de Văratici, sat de moşneni, Floreştii, Călinele (cătune ale satelor Văratici) 
şi Bistriţa, s-au incheiat abia după 1864.

De partea cealaltă, la rasărit de pârâul Costeşti, cătunele se ţin lanţ, acolo fi ind si 
partea cea mai veche a comunei. O parte se numeşte Costeşti, căreia i se mai spune şi 
Blezeni; mai sus se afl ă Săcăturile, Grămeştii şi Ciorobeştii. Şirul acestora sfârşeşte cu 
Pietrenii. Între cele două ape, pe colina sudică a Stogului, se afl ă cătunul Mlăci, parte a 
satului Văratici, locuit şi el de vechi ţărani moşneni.124 

Ferigile (astăzi cătun al satului Costeşti), sat nou, s-a format din costeşteni şi 
din vărăticeni, după împroprietărirea însurăţeilor din anul 1881.125 Li s-a dat pământ în 
Ferigile, care pănă atunci era islaz. Până la 1880-1881 nu erau aici decât câteva case 
aşezate pe loturile împroprietăriţilor de la 1864. Linia de demarcaţie pornea din colţul 
grădinii şcolii în jos, către punctul Capul Ferigile. 

121  Documente priviind istoria României, veacul XIII, XIV, XV, B. Ţara Românească (1247 – 1500), Edit. Academiei 
Române, 1953, document 213, p. 206

122  Documente priviind istoria României, veacul XVI, B. Ţara Românească, volumul I (1501-1525), Edit. Academiei 
Române, 1951, document 86, p. 83

123  A. Sacerdoţeanu, Pomelnicul Schitului Pietreni, Mitropolia Olteniei, anul XXIV, Nr. 1-2, ianuarie-februarie, Craiova, 
1972, p. 105

124  A. Sacerdoţeanu, Inscripţii şi însemnari din Costeşti-Vâlcea, Bucureşti, 1937, p. 3 
125  Arhivele Statului, Rm. Vâlcea, Primăria Comunei Costeşti, dosar nr.6 
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Toate aceste sate şi locuri au la un loc numele de Costeşti, nu de cănd cu adoptarea 
numelui de comună, ci din vremi foarte îndepărtate. În toate izvoarele istorice, câte ne 
sunt cunoscute, nu afl ăm alt nume general de cât acesta.126 

Pe o hartă anexată la o broşură ce însoţeşte cunoscuta „Auria Romano-Dacica” 
a lui Köleseri, apărută în anul 1720, apare şi localitatea Costeşti (alături de cele două 
mânăstiri - Bistriţa şi Arnota), dar mult deplasată spre est, faţă de localităţile vecine: 
Horez (oraş), Rămeşti (Râmeşti), Bodeşti ş.a.127 

În lucrarea sa “Principatele Române la începutul secolului al XIX-lea”, istoricul C. 
C. Giurescu face importante constatări istorice, geografi ce şi statistice, pe temeiul hărţii 
ruse din  1835, redând o listă a celor 7798 de aşezări omeneşti, rânduite alphabetic, pe 
judeţe şi ţinuturi. În judeţul Vâlcea, apar însemnate pe hartă mânăstirile Bistriţa şi Arnota, 
alături de localităţile Costeşti şi Pietreni, în vecinătatea altor sate: Horez, Pietrari de Sus, 
Tomşani, Măldăreşti, Bărbăteşti şi Foleşti de Sus.128

Într-o cartografi e a judeţului Vâlcea din anul 1838, afl ăm date importante despre 
localitatea Costeşti. La acea dată, satul Costeşti era împreunat cu satele Văratici 
şi Pietreni, afl at în proprietatea mânăstirii Bistriţa. Localitatea Costeşti era a doua ca 
mărime din judeţul Vâlcea, după localitatea Bărbăteşti.129

În trecut, hotarul comunei era împădurit cu foioase. Localitatea Costeşti era o 
mică aşezare omenească şi nu un loc pustiu, nepopulat. Nu tot hotarul comunei a fost 
populat, ci numai locurile celor mai vechi cătune ale satelor, amintite mai înainte. DUpă 
cum se va vedea la capitolul următor, cu privire la problema social-agrară, stăpânirea 
unor părţi din sate de către mânăstire şi boieri a dus la schimbări de limite ale hotarelor. 
Pe otarul comunei au existat şi oameni liberi, care puteau dispune liber de pământul lor, 
dovadă fi ind o serie de acte de vânzare, întâlnite în secolele trecute. 

Urmărind harta stolnicului Constantin Cantacuzino, generalul Bauer arată că în 
secolul al XVIII-lea, în regiunile muntoase populaţia era mai numeroasă decât în regiunile 
de câmpie.130

Aşezările s-au înfi ripat pe locurile defrişate, ale căror denumiri toponimice se mai 
păstrează şi astăzi. La sfârşitul secolului al XIX-lea, în cătunul Ferigile, după cum spun 
bătrânii, era un loc acoperit cu anini, mesteceni şi ferigă, iar treptat, fi ind defrişat, au venit 
aici mulţi locuitori care până atunci au locuit în punctul Măgureni, loc afl at în apropiere 
de Măgură, în zona de confl uenţă a celor trei ape: Bistriţa, Costeşti şi Romani (informaţie 
culeasă de la Ioana A. Măgureanu, în vârstă de 94 de ani).

De casele existente la Măgureni îşi amintesc numai cei mai în vârstă oameni ai 
satului. Mulţi dintre cei care au venit de la ăgureni şi-au luat numele de Măgureanu.

126  A. Sacerdoţeanu, Inscripţii şi însemnări din Costeşti-Vâlcea, Bucureşti, 1937, p. 3
127  T.G. Bulat, O hartă a Olteniei în timpul ocupaţiei austriece (1718-1739), în arhivele Olteniei, anul IV, nr. 25-26, mai-

aug. 1926, p. 175-178.
128  C.C. Giurescu, Principatele Române la începutul secolului XIX, Edit. Ştiinţifi că, Bucureşti, 1957, p. 283-284.
129  Arhivele Statului Craiova, Cartografi a judeţului Vâlcea – 1838, manuscris nr. 65 
130  Gen. F.G. Bauer, Memories historiques et geografi ques sur la Valachie, Francfort et Leipzig, 1778, p. 117-118.
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Primele aşezări au fost bordeiele (în toponimie este cunoscut locul “la bordeie”), 
iar apoi oamenii şi-au durat locuinţe din lemn; prin roire, satul s-a mărit. Au venit aici şi 
oameni din ţinuturile de sud ale ţării, fugiţi din calea năvălitorilor, în vremurile grele ale 
evului mediu. Oamenii au preferat această zonă ce le asigura condiţii bune de adăpost. 
De dincolo de munţi, au coborât în mai multe etape ale evului mediu ungurenii care nu 
se împăcau cu jugul nemilos al iobăgiei.131 Aceştia au întemeiat sate de ungureni la sud 
de Carpaţi, cum sunt cele de la Vaideeni şi Băbeni. Unii dintre ei au rămas în Costeşti, 
lucru explicabil prin exiostenţa numelor de Ungureanu, întâlnite în special în Pietreni, sat 
situat în imediata apropiere a muntelui. 

Nu numai datorită ocupaţiilor tradiţionale locale sau aduse de peste munţi de cei 
veniţi, mai cu seamăcrescători de animale, dar şi prin diferenţieri ulterioare în economia 
locală, s-a ajuns la o oarecare nuanţare a tipurilor lor funcţionale, cum sunt satele comunei 
Costeşti, încadrate în zona zoo-pomicolă-forestieră.

III. REGIMUL SOCIAL-AGRAR 
ÎN TRECUT ŞI AZI
 
În această zonă subcarpatică în care se afl ă comuna Costeşti, pe locurile din 

poienile pădurilor sau poe cele desţele nite din pajiştile naturale din regiune, în timpurile 
îndepărtate, oamenii au putut să-şî agonisească cele necesare traiului făcând semănături, 
plantând pomi fructiferi şi viţă de vie şi crescând vite. De asemenea, ei îşi aduceau de 
prin apropiere lemne de foc, de construcţie pentru locuinţe, îşi procurau sarea necesară 
gospodăriei şi piatra pentru fântâni, pivniţe şi întărituri. Toate erau grupate la mici distanţe 
unele de altele, oferind mai bine decât alte regiuni geografi ce din ţară atâtea posibilităţî şi 
atâtea resurse naturale reunite pe un spaţiu restrâns.

În trecut, forma straveche de proprietate a fost „devălmăşia”, care s-a păstrat 
până în timpurile recente. Această stăpânire în comun a pământurilor a fost cea obisnuită 
pentru toate regiunile, de o străveche populare pentru o lungă perioadă istorică, numai 
că în subcarpaţi ea s-a păstrat intactă până la sfârşitul secolului al XIX-lea. Ea presupune 
stâpânirea în comun de către obştea sătească a „părţilor din câmp, din pădure şi din 
ape”, pe întreg hotarul satului, după o formă aproape stereotipă în documentele vremii. 
Prin câmp se înţelegea mai ales locul necultivat, lăsat păşune, spre deosebire de câmpul 
cultivat agricol.132 Doar casa şi curtea dimprejur, curăturile facute prin curăţirea curăţirea 
pădurilor cu toporul, porţiunile de arătură şi îngrădirile pentru fâneţe din păşunea sătească, 
livezile şi viile, pe scurt, tot ce se obţinea prin muncă omenească şi se marca pe teren 
131  Conea I., Sate de ungureni din Oltenia Subcarpatică, în Bul. Soc. Rom. Geogr., tom LVIII/1939, p. 45-66.  
132  Panaitescu P.P., Obştea ţărănească în Ţara Românească şi Moldova. Orânduirea feudală, Edit. Academiei R.P.R., 

Bucureşti, 1964, p. 107
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prin semnul muncii, chair dacă acesta era o simplă îngrăditură, reprezenta proprietatea 
individuală, cu condiţia, însă, ca gospodarul respectiv să facă parte din obştea sătească; 
străinii nu puteau obţine un asemenea drept.133

O viaţă patriarhală s-a depănat in aceste locuri, cu sute de ani înainte de formarea 
statelor feudale româneşti. Procesul de formaţie a relaţiilor feudale fi ind determinat de 
dezvoltarea la un anumit nivel, a forţelor de producţie, presupune o populaţie sedentară, 
cu aşezări permanente. Asemenea aşezări au fost evidenţiate în zonă de săpăturile 
arheologice aminitite mai înainte, fi ind atestate si de numeroase izvoare narative.

Obiceiul pământului era legea de bază, nescisă, dar respectată cu străşnicie. 
Treburile acestor colectivităţi săteşti erau conduse de însăşi obştea, adică de totalitatea 
membrilor componenţi, iar adunarea acestora se facea oriunde: „în casa sfatului, dacă 
exista, în curtea vreunuia dintre săteni” sau chiar, aşa cum specifi că unele documente, 
„la umbra copacului”.134 Dregători nu existau; aleşii satului pentru a reprezenta obştea 
cu diferite pricini, avea doar atribuţii limitate şi vremelnice. O adevarată democraţie 
sătească, care, prin trăirea ei de veacuri, a trebuit să fi e recunoscută şi întărită de statul 
feudal la apariţia lui, astfel că ea a continuat şi mai târziu, câteva secole.

În nordul Olteniei, la fel ca în Vrancea şi în părţile Buzăului, ea s-a menţinut până 
la începutul secolului al XX-lea, în vreme ce în alte regiuni, mai ales în cele care au suferit 
mari transformări prin trecerea in secolul al XIX-lea la agricultura extensivă cerealieră, 
ele au dispărut mai demult.

În depresiunile de sub munteale subcarpaţilor, în care populatia s-a îndesit din 
vremuri vechi şi în care viaţa pulsa mai viu decât în alte părţi ale ţării, au luat naştere şi 
primele formaţiuni de stat româneşti. După cum am mai arătat, la vest de Olt, in Vâlcea, 
se citează încă de la începutul secolului al XIII-lea cnezatul lui Farcaş.135 

Locuitorii din Costeşti se ocupau cu agricultura, folosind fi ecare petec de pământ 
arabil, creşteau vite, ţinutul fi ind bogat in fâneţe, exploatau pădurile seculare de fag şi 
brad ce îmbrăcau munţii până sus.

Vechea formă de proprietate, după cum s-a mai arătat, a fost devălmaşia, ca 
si în alte părţi ale ţării noastre. Ceea ce i-a determinat pe sătenii din Costeşti să iasă 
din devălmăşie, au fost nevoile economice, precizându-se mai întâi partea fi ecaruia, în 
mod abstract, apoi detrminând-o pe teren. Se pastra însă obiceiul de a nu se introduce 
un străin în ocina satului, pentru orice vânzare megieşii având întâietate. O altă cauză 
a descompunerii devălmăşiilor a fost ilegalitatea, abuzul boierilor sau al domnilor. 
Majoritatea proprietăţilor erau săteşti şi boierii care au format mai târziu marea proprietate, 
nu s eputeau introduce acolo decât prin mijloace ilegale, prin silă.136

133  Panaitescu P.P., Obştea ţărănească în Ţara Românească şi Moldova. Orânduirea feudală, Edit. Academiei R.P.R., 
Bucureşti, 1964, p. 107

134  Stahl H.H., Contribuţii la studiul satelor devalmaşe româneşti, Edit. Academiei, vol. I, 1958, vol. II, 1959, p. 35
135  Tufescu V., Subcarpaţii şi depresiunile marginale ale Transilvaniei, Edit. Ştiintifi că, Bucureşti, 1966, p. 55-56
136  Sacerdoţeanu A., O chestie de diplomatică românească. Tot satul cu tot hotarul, în Arhivele Olteniei, IX, Craiova, 

1930, p. 22-23
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Documentul datat din 11 octombrie 1512 ne arată că Neagoe Basarab Voievod 
confi rma schimbul lui Barbu – ban, care da în schimb satul Slătioara, pentru ocină în 
Târsa, loc afl at în partea de est a actualului sat Bistriţa. Este amintit ca martor popa 
Frâncu din Costeşti.137 (vezi Anexa nr. 2)

La 23 iulie 1514, domnitorul Neagoe Basarab întărea lui jupân Tudor logofăt şi 
jupân Stanciu ban, stăpânirea peste jumătate din partea lui Leaotă din Costeşti.138 (vezi 
Anexa nr. 3)

Cu privire la pierderea libertăţilor şi trecerea sătenilor în starea de rumâni, au 
existat acte răzleţe ce se afl ă la Arhivele Statului din Bucureşti. Astfel, vecinilor din 
satele mânăstirii Bistriţa, li se recomandă într-o carte domnească din anii 1523-1525, 
„să asculte de egumen şi posluşnicii sfi ntei mânăstiri; iar cine nu va asculta dintre voi, 
părintele egumen sa aibă voe să-l certe şi să-l pedepsească după fapta sa şi să-l aducă 
legat la domnia mea”.139

Printr-un document din 8 aprilie 1556, Pătrascu Voevod întărea ocină mânăstirii 
Bistriţa în juru-i şi hotărnicind moşia ei de a satului Costeşti.140 (vezi Anexa nr. 4)

Unele dintre acte au fost falsifi cate, cum se dovedeşte a fi  cel din 12 aprilie 1604, 
prin care Radu Şerban întărea mânăstirii Bistriţa satul Costeşti, cumpărat de la megieşi 
de Mihai Viteazul cu 42000 aspri din leafa ostaşilor şi dăruită apoi mânăstirii, scutindu-l 
de bir şi de dăjdii. Mihai Voevod a cumpărat acest sat de la toţi megieşii din sat: de la 
Milcea şi ceata lui şi Voicul, Barbul, Popa, Oprea al Moşoaei cu ceata lui, cu 42000 aspri. 
Radu Şerban amintea, vorbind de donaţia mânăstirii Bistriţa, satul Costeşti, „tot şi cu tot 
hotarul”, pe baza unui act de cumpărare a satului de către Mihai Voevod.141 (vezi Anexa 
nr. 5)

Mănăstirea Bistriţa n-a avut la 1600 proprietate în sat. După această dată, 
Buzeştii au numai o parte din sat, mai târziu Bistriţa căpătând două două părţi din partea 
Buzeştilor.142 În hrisovul Buzeştilor din 1656, se spunea că în 1600 tot satul Costeşti cu 
tot hotarul si cu toţi vecinii se vând banului Radu Buzescu.143 Originalul acestui act este 
necunoscut. Abia după cinci ani de la reconfi rmarea daniei către mănăstirea Bistriţa a 
satului Costeşti, se dovedeşte documentar, în toate părţile satului, o intensă cumpărare 
de bucăţi de pământ, ale popei Stanciu şi ale fratelui Vintilă din Costeşti.

Din această controversă documentară reiese că în anul 1609 satul era moştenesc 
şi orice proprietar îşi putea vinde încă ocina lui unui consătean sau unui megieş, conform 
obiceiului.144

137  Documente privind istoria României, veac XVI, B, Ţara Românească, vol. I, doc. 86, p. 89
138  Documente privind istoria României, veac XVI, B, Ţara Românească, vol. I, doc. 100, p. 90
139  Documente privind istoria României, veac XVI, B, Ţara Românească, vol. I, doc. 177, p. 156
140  Documente privind istoria României, veac XVI, B, Ţara Românească, vol. III, doc. 51
141  Documente privind istoria României, veac XVIII, Ţara Românească, vol. I, p. 114
142  Sacerdoţeanu A., O chestie de diplomatică românească. Tot satul cu tot hotarul, în Arhivele Olteniei, IX, Craiova, 

1930, p. 1
143  Sacerdoţeanu A., O chestie de diplomatică românească. Tot satul cu tot hotarul, în Arhivele Olteniei, IX, Craiova, 

1930, p. 6
144  Sacerdoţeanu A., O chestie de diplomatică românească. Tot satul cu tot hotarul, în Arhivele Olteniei, IX, Craiova, 

1930, p. 7
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 La 9 ianuarie 1610, Radu Şerban Voevod îi dădea lui Oprea ocină în Bârzeşti la 
Ponoară, în hotarul Costeştilor.145 (vezi Anexa nr. 7), iar la 12 aprilie 1610 tot el confi rma 
mânăstirii Bistriţa satul donat de Mihai Viteazul.146

Mitropolitul Luca, după cum reiese din documentul datat la 13 ianuarie 1613, 
mărturiseşte că Pătru şi Dobrin din satul Costeşti sunt rumâni ai Mânăstirii Bistriţa.147 
(vezi Anexa nr. 8). Jupan Panait, mare stolnic, după cum vedem din documentul datat 24 
februarie 1613, la Rm. Vâlcea, arată şi el că Dobrin şi Coman se vânduseră ca rumâni.148 
(vezi Anexa nr. 9)

Radu Mihnea Voievod scutea, prin documentul dat la 12 ianuarie 1614, satul 
Bistriţa de toate dările şi slujbele ca să fi e de posluşanie mânăstirii.149 (vezi Anexa nr. 10).

Constantin Brâncoveanu întărea şi  el, la 12 ianuarie 1689, mânăstirii Bistriţa satul 
Costeşti, „ca să fi e sfi ntei mânăstiri 50 de case de rumâni în acest sat, să fi e de treaba 
şi de posluşania sfi ntei mânăstiri şi de către Domnia mea vor fi  în pace şi ertaţi de toate 
dările”.150 Episcopul Râmnicului (1708 – 1725) hotărniceşte şi el satul Costeşti în 6 funii 
mari de moşie: 3 ale boierilor, şi 3 ale satului, în lungul hotarului. Cele 3 funii boiereşti s-au 
dat la 3 fete. Funiile sunt hotărnicite astfel: „din Feregi păn în muchia Dealului din hotarul 
Bodeştilor şi lotul din vîrful Stogului drept jos pă Mlăci păn în mijlocul Feregilor, păn unde 
se împreună rîul Bistriţii cu al satului şi apucă valea Lespezilor în sus păn în obîrşia Văii 
Bune şi de aici pă muchia Măguri drept în sus pă deal pă lîngă hotarul Bârzeştilor păn 
în Plopişi în hotarul Bodeştilor. Pe urmă pe Deal, Zăpodie, în vîrful Lazurilor. De aici 
pe Valea Glăvocilor spre Furcituri şi Tîrsă. Din una din aceste funii s-a dat şi la oameni 
străini să facă curătură”.151

Până în secolul al XVIII-lea, au fost trei proprietari în comună: moşnenii, boierii şi 
mănăstirea.

În secolul al XVIII-lea rămân însă doi proprietari: mănăstirea – parte a două 
şesimi, a treia parte din sat - şi moşnenii – dintre care unii cumpără şi o treime din partea 
boierească, deci încă o şesime din sat. Ştim că între mânăstire şi sat a fost un lung şi 
costisitor proces, lucru ce reiese din anaforele din secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea, în care 
satul câştigă întotdeauna cauza. Procesul nu se încheie decât târziu, după Regulamentul 
Organic, în profi tul moşnenilor. Deci fi nalul arată o neîntreruptă proprietate.152

Proprietatea particulară a sătenilor n-a încetat niciodată să existe în comuna 
Costeşti. Pământ moştenesc, după cum arată profesorul Aurelian Sacerdoţeanu, se afl a 
în punctele: În Vie, Peste Deal, Valea Cheii, Corneţel şi Funia Neagotii. 

În cele ce urmează, vom prezenta câteva aspecte ale raporturilor care au existat 
între mănăstirea Bistriţa şi locuitorii comunei.
145  Documente privind istoria României, veac XVII, vol. I, doc. 376, p. 356 
146  Documente privind istoria României, veac XVII, vol. I, doc. 396, p. 356
147  Documente privind istoria României, veac XVII, vol. II, doc. 136, p. 138
148  Documente privind istoria României, veac XVII, vol. II, doc. 151, p. 157
149  Documente privind istoria României, veac XVII, vol. II, doc. 219, p. 236
150  A. Sacerdoţeanu, O chestiune de diplomatică românească, p.6 
151  A. Sacerdoţeanu, O chestiune de diplomatică românească, p.6
152  A. Sacerdoţeanu, O chestiune de diplomatică românească, p.6
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Astfel, la 17 noiembrie 1728, Administraţia Olteniei poruncea locuitorilor din Costeşti 
care prin judecată au obţinut eliberarea de sub rumânie, să se învoiască cu egumenul în 
privinţa dijmei, pentru pământul ce-l folosesc de pe moşia mânăstirii Bistriţa.153

Un document datat la 15 ianuarie 1735, în timpul stăpânirii austriece, ne relatează 
despre sătenii din Costeşti care refuză să presteze muncă la mănăstirea Bistriţa. În jalba 
egumenului Climent se arată că acest sat era locuit de 50 de familii, „nu mi-au lucrat în 
această vară preţ de 20 de taleri”.154 Din cauza insufi cienţei mâinii de lucru şi a refuzului 
ţăranilor de a munci, mănăstirea Bistriţa angajează pe Dima, pârcălabul din satul Costeşti, 
să cosească fânul mânăstiri de pe moşia Vaideei, în iulie 1738.155  Ţăranii din Costeşti 
au fost constrânşi de nevoi să plece în căutare de lucru, deoarece moşia satului lor nu 
le putea oferi hrana necesară. Mănăstirea era stăpâna satului. Între aceasta şi săteni se 
realizau şi învoieli speciale. Satul Costeşti era scutit de plata dijmei, deoarece recolta de 
cereale era insufi cientă chiar pentru nevoile locuitorilor. Clăcaşii lucrau pentru mânăstire 
9 zile pe an şi erau îndatoraţi să-şi pună carele la dispoziţia acesteia, când era nevoie. De 
pe la 1760, satul intră în confl ict cu egumenul. Faţă de nesupunerea clăcaşilor, stareţul 
le cerea ca sancţiune plata dijmei şi claca obişnuită, devenită acum de 12 zile. Pricina se 
judecă şi sub domnia lui Alexandru Ipsilanti, în 1779, când se hotărăşte ca ţăranii clăcaşi 
să lucreze opt zile pe an, iar dijma să o dea după obicei, dar se interzice egumenului de 
a lua dijma pentru fân din cinci care un car sau din cinci căpiţe o căpiţă, motivarea fi ind 
strâmtorarea locului.156

Un alt document, din 29 martie 1777, ne arată obligaţiile ce le-au avut locuitorii din 
Costeşti faţă de mănăstirea Bistriţa: „şase zile de clacă omul casnic a făcut, dijmă numai 
din cânepă au dat, iar din celelalte semănături, nu. Au avut un munte numit Neteda, pe 
care l-au stăpânit înaintaşii lor, iar o dată cu venirea arhimandritului Ştefan li se ia suhat. 
Au avut mosti numite făcae, dar li s-au luat”. Se mai arăta că atunci când îşi cumpărau în 
trecut vin, li se lua un taler de bute, iar „acum” doi taleri şi 30 de bani. Dădeau mânăstirii 
trei oameni meşteri de lucrau mânăstirii şi trei oameni vieri scutiţi de toate obligaţiile. 
Din pomet, înainte dijmă n-au dat, dar acum oamenii mânăstirii veneau cu carăle şi le 
scuturau. Totul se încheia cu cuvintele: „de vreme ce am ajuns să ne ia şi poamele, nu 
vom mai putea răbda”.157

Egumenul Bistriţei mai reclama domnitorului, în martie 1795, că unii locuitori din 
Costeşti care au aşezământ mai vechi să stăpânească moşia Vaideei în schimbul dijmei 
şi a trei zile de clacă, nu-şi mai îndeplinesc îndatoririle şi cere să se dea ordin ispravnicilor 
să-i scoată pe cei împotrivitori spre a se da moşia la străinii care caută locuri de hrană. 
153  Fl. Constantiniu, V. Mihordea, S. Papacostea, Documente privind relaţiile agrare în veacul al XVIII-lea, vol. I, Ţara 

Românească, Ed. Academiei Române, Bucureşti, 1961, doc. 138, p. 321; vezi şi S. Papacostea, Oltenia sub 
stăpânirea austriacă, 1718-1739, Ed. Academiei, Buc., 1971, p. 173

154  Fl. Constantiniu, V. Mihordea, S. Papacostea, Documente privind relaţiile agrare în veacul al XVIII-lea, vol. I, Ţara 
Românească, Ed. Academiei Române, Bucureşti, 1961, doc. 166, p. 347-348

155  Fl. Constantiniu, V. Mihordea, S. Papacostea, Documente privind relaţiile agrare în veacul al XVIII-lea, vol. I, Ţara 
Românească, Ed. Academiei Române, Bucureşti, 1961, doc. 196, p. 372-373

156  Florin Constantiniu, Relaţiile agrare din Ţara Românească în secolul al XVIII-lea, doc. 480, p. 629
157  Florin Constantiniu, Relaţiile agrare din Ţara Românească în secolul al XVIII-lea, doc. 676, p. 838
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Se mai relata chiar de o răzmeriţă în timpul căreia au participat mulţime de săteni din 
Costeşti şi s-a dat „foc” mânăstirii.158

Tot din secolul al XVIII-lea mai amintim faptul că ţăranii din Costeşti aveau dreptul 
de a vinde vin, dând egumenului de la mănăstirea Bistriţa ”un taler de bute”. Legiuirea 
Caragea interzicea ţăranilor din Costeşti să ţină moară, cu toate că dreptul lor era 
consfi nţit prin datină. Se interzicea, de asemenea, ţăranilor din Costeşti de a face pive 
pe apa de pe moşia mânăstirii Bistriţa.159 

Din 12 decembrie 1832, mai afl ăm un document care ne relatează despre 
plângerea locuitorilor din satele Costeşti, Pietreni şi Văratici către Vornicia Treburilor din 
Lăuntru, împotriva nenumăratelor asupriri ale egumenului mânăstirii Bistriţa.160 

După secularizarea averilor mânăstireşti din 13 decembrie 1863, s-a făcut prima 
împroprietărire, când s-a împărţit din pământul mânăstirii Bistriţa şi s-a dat pământ în 
vatra satului şi în împrejurimi. Într-un dosar afl at la Arhivele Statului, fi liala Rm. Vâlcea, 
găsim o copie după tabela de împroprietărire a foştilor clăcaşi din comuna Costeşti, din 
anul 1864.

Dăm în continuare date din conţinutul dosarului amintit: 
”Tabel cu numărul clăcaşilor, a categoriilor şi sumei de despăgubire cuvenită 

proprietarului. Districtul Vâlcea, Plaiul Cozia, comuna Costeşti: apar înscrişi un număr 
de 435 ţărani clăcaşi, din care:
1. Fruntaşi: 91 – au primit fi ecare, pentru claca făcută cu 4 boi, câte 11 pogoane, iar 

pentru casă şi grădină 300 stânjeni. În totalitate se plătea 49 lei şi 25 parale.
2. Mijlocaşi: 90 – pentru 2 boi primeau câte 7 pogoane, 19 prăjini şi 300 stânjeni pentru 

casă şi grădină, plătind 37 lei şi 25 parale.
3. Brăţaşi: 225 – au primit pentru claca făcută 4 pogoane şi 15 prăjini: 300 stânjeni 

numai pentru casă şi grădină, plăteau suma de 26 lei şi 48 parale.
4. Cu locuri de casă şi grădină au fost împroprietăriţi un număr de 29 clăcaşi cu câte 300 

stânjeni, plătind pentru aceasta câte 11 lei şi 75 parale.
Total: 13792,25 lei pentru fruntaşi, mijlocaşi şi brăţaşi; 

340,25 lei pentru cei 29 săteni care au primit numai locuri de casă 
şi grădină161    

Dintr-un alt dosar cuprinzând actele de valoare ale primăriei, găsim mai multe 
procese verbale, care se referă tot la problema agrară:

Procesul verbal din anul 15 septembrie 1865, al Comisiei ad-hoc pentru aplicarea 
articolului 16 din Legea rurală la proprietatea Costeşti, vatra mânăstirii Bistriţa,162 
consemnează:

- 91 familii care au clăcuit cu 4 boi;

158  Colectiv, Istoria României, vol. III, Ed. Academiei, Buc. 1964, p. 636, 638. 
159  Colectiv, Istoria României, vol. III, Ed. Academiei, Bucureşti, 1964, p.636, 638
160  Al. Bălintescu, Problema ţărănească în Oltenia în secolul al XIX-lea, Bucureşti, 1967, doc. nr. 66, p.121
161  Arhivele Statului, Filiala Rm. Vâlcea, Fond Primăria Comunei Costeşti, dosar nr. 1
162  Arhivele Statului, Filiala Rm. Vâlcea, Fond Primăria Comunei Costeşti, dosar nr. 1, f. 2
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- 90 familii care au clăcuit cu 2 boi;
- 255 familii care au clăcuit cu mâinile;
- 22 familii cu locul de casă şi grădină;
- 7 preoţi numai cu casă şi grădină;
- 435 total împroprietăriţi

Districtul Vâlcea, plasa Cozia, comuna Costeşti, satul Costeşti, anul 1865, 
noiembrie: Proces Verbal.

Numărul şi categoriile locuitorilor săteni aşezaţi pe moşia Costeşti, vatra mânăstirii 
Bistriţa, conform dispoziţiilor Legii rurale promulgate la 14 august 1864 se cuvine a se 
da:163

- pentru preoţi câte 17 pogoane;
- 91 săteni cu 4 boi, câte 11 pogoane;
- 90 săteni cu 2 boi, câte 7 pogoane şi 19 prăjini;
- 225 săteni cu mâinile, câte 4 pogoane şi 15 prăjini;
- Case şi grădini, ceea ce constituie vatra satului, câte 398 stânjeni pătraţi, în care 

intră uliţele, pieţele şi cimitirul;
- se adaugă clădirile comunale;
- biserica primeşte 2 pogoane şi 194 stânjeni iar
- şcoala şi primăria 2 pogoane şi 6-48 stânjeni, în total 3004 pogoane şi 362 stânjeni.

Nămestiile şi clădirile oprite pe seama proprietăţii în cuprinsul pământului care s-a 
deosebit locuitorilor săteni:

- 18 pive – câte 64 stânjeni (9 pogoane)
- 1 han – 3 pogoaneş
- 4 mori – câte 398 stânjeni (1 pogon şi 296 stânjeni), în total 13 pogoane şi 296 

stânjeni.

Districtul Vâlcea, plaiul Cozia, comuna Costeşti, anul 1867. 
Proces verbal privind numărul şi categoriile locuitorilor aşsezaţi pe moşia Costeşti, 

vatra mânăstirii Bistriţa, proprietatea satului:164

- 91 săteni cu 4 boi;
- 90 săteni cu 2 boi;
- 225 săteni cu 4 braţe;
- 33 săteni cu loc de casă şi grădină, în total 439 săteni pe comună.

Conform dispoziţiilor Legii rurale promulgate la 14 august 1864, se cuvine a se da:
- pentru 91 săteni cu 4 boi, câte 11 pogoane;
- pentru 90 săteni cu 2 boi, câte 7 pogoane şi 19 prăjini;

163  Arhivele Statului, Filiala Rm. Vâlcea, Fond Primăria Comunei Costeşti, dosar nr. 1, f. 4
164  Arhivele Statului, Filiala Rm. Vâlcea, Fond Primăria Comunei Costeşti, dosar nr. 1, f. 12
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- pentru 221 săteni cu braţele, câte 4 pogoane şi 15 prăjini;
- pentru 439 săteni câte 398 stânjeni, casa şi grădina;
- pentru biserică 34 pogoane, în total 2911 pogoane şi 896 stânjeni.

La aceştia se adaugă:
- vatra mânăstirii Bistriţa cu Schitul Păpuşa – 22 pogoane şi 933 stânjeni;
-  întinderea actualelor biserici – 1 pogon şi 1200 stânjeni;
- şcoala şi primăria – 1 pogon.

Pe seama proprietăţii:
- pentru un han la Negruleşti – 400 stânjeni;
- pentru 19 pive – câte 648 stânjeni;
- pentru 5 mori – câte 1 pogon, în total 5 pogoane;
- conacul şi magazinul moşiei – 10 pogoane.

Tabela – Constatarea numărului de clăcaşi şi categoriei lor şi sumei de despăgubire 
cuvenită proprietarului – districtul Vâlcea, plasa Cozia, comuna Costeşti165 - sunt trecuţi 
pe tabelul acesta tot 435 cetăţeni.

Tabela – Constatarea numărului de clăcaşi şi categoriei lor şi sumei de despăgubire 
cuvenită proprietarilor – judeţul Vâlcea, plaiul Cozia, comuna Costeşti:166

- fruntaşi – 91 cetăţeni;
- cei cu câte 2 boi – 90 cetăţeni;
- cu braţele – 246 cetăţeni;
- preoţi – 8 cetăţeni;

Sunt înscrişi cei 8 preoţi la fi la 32:
- preot Matei Bălintescu;
- preot Roman;
- preot Nicolae Vărăticeanu;
- preot Nicolae Gheorma;
- preot Nistor Ciorobescu;
- preot Constantinescu;
- preot Marin Fulgescu;
- preot Dumitru Florescu.
- Însurăţeii din anii 1863 şi 1864 – 7, în total fi ind 442 cetăţeni.

Copia a fost făcută de Prefectura judeţului Vâlcea, la 1880, octombrie 15, după 
original.

A doua împroprietărire s-a făcut în anul 1881, când au fost împroprietăriţi 
“însurăţeii”. S-a dat pământ unui număr de 44 cetăţeni. Astfel, “Registrul indicativ de 

165  Arhivele Statului, Filiala Rm. Vâlcea, Fond Primăria Comunei Costeşti, dosar nr. 1, f. 18-23
166  Arhivele Statului, Filiala Rm. Vâlcea, Fond Primăria Comunei Costeşti, dosar nr. 1, f. 26-32
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numărul cetăţenilor împroprietăriţi de pe articolul 5 şi 6 din Legea rurală şi de câtimea de 
pământ ce li s-au dat din moşia satului Costeşti - 1881”,167 ne indică acest lucru. Tabelul 
nominal cu împroprietăriţii indică un număr de 44 cetăţeni împroprietăriţi, cărora li s-a dat 
între jumătate de pogon şi un pogon.

O altă împroprietărire s-a făcut în anii 1893 şi 1894, când au fost împroprietărite 
familiile cu pământ sub un hectar. S-au împărţit câte 5 hectare din fostul pământ al 
mânăstirilor, devenit al satului, care era arendat prin arendaşii Cocărăscu şi Cucescu. 
Elevii şi subofi ţerii de la şcoala de subofi ţeri Bistriţa au luat parte la măsurarea loturilor 
din punctul Târsa. S-au împărţit loturi şi în alte părţi ale comunei: în Rovine, Măgură, 
Corneţel, Gârliciu. Primăria comunei a primit atunci două loturi a câte 10 pogoane, în 
Târsa.

În procesul verbal din 6 mai 1893, “de punere în posesiune pe locuitorii cumpărători”, 
afl ăm un număr de 86 cetăţeni.168

Din loturile primăriei, afl ate în Târsa, s-au făcut câteva împroprietăriri ale 
demobilizaţilor în 1920-1921, iar între 1920 şi 1924 primăria a primit islazuri comunale, 
ca de exemplu Stog (40 ha), Arnota (35 ha), Neteda (155 ha), Zănoaga (210 ha).

În 1945, un  număr de 21 demobilizaţi, veniţi din apus, au primit până la 0,25 ari. 
Din situaţia centralizatoare cu cei împroprietăriţi prin legea din 1945, din comunele din 
plasa Horezu, afl ăm amănunte referitoare la această problemă: suprafaţa de teren la 
Costeşti – 4 ha; 58 ari.

Comitetul Comunal de reformă agrară al comunei Costeşti, judeţul Vâlcea a 
îintocmit un tabel cu “îndreptăţiţii la împroprietărire, revizuiţi de Comisia de plasă şi 
rămaşi defi nitiv” 169: 

Satul Suprafaţa ce posedă Suprafaţa atribuită
1 Crăcană N. Alexandru Ferigile 0,75 0,22
2 Istocescu I. Ion Ferigile 0,25 0,22
3 Munteanu I. Ion Costeşti 0,50 0,22
4 Diaconu N. Ion Costeşti 0,25 0,22
5 Purece N. Gheorghe Pietreni 0,25 0,22
6 Ciopleală C. Constantin Pietreni 0,75 0,22
7 Rebega Toader Bistriţa 0,50 0,22
8 Borăscu N. Ion Pietreni 0,75 0,22
9 Olaru Gh. Virgil Pietreni 0,50 0,22
10 Puică Constantin Pietreni 0,025 0,25
11 Crăcană N. Ion Văratici 0,75 0,25
12 Ciurea Gr. Constantin Văratici 0,50 0,25
13 Capră Gh. Ion Bistriţa 0,25 0,22

167  Arhivele Statului, Filiala Rm. Vâlcea, Fond Primăria Comunei Costeşti, dosar nr. 1, f. 52-62
168  Arhivele Statului, Filiala Rm. Vâlcea, Fond Primăria Comunei Costeşti, dosar nr. 1, f. 42-45
169  Arhivele Statului, Filiala Rm. Vâlcea, Inv. Preturii Horezu, dosar nr. 12, np
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14 Ciurea Gh. Grigore Văratici 0,50 0,22
15 Ioana Petrescu Ion Pietreni 0,50 0,22
16 Stoica C. Constantin Bistriţa 0,50 0,22
17 Chirali Carol Văratici 0,25 0,22
18 Paraschiva V. Nistor Costeşti 0,25 0,22
19 Alexandru C. Nicula Ferigile 0,25 0,22
20 Paraschiva... 0,20 0,25

Tot din acelaşi dosar afl ăm procesul verbal din 27 octombrie 1946, care arată: 
“Noi membrii comisiei de revizuire şi defi nitivare a reformei agrare din plasa Horezu, 
judeţul Vâlcea, transportându-ne astăzi data de mai sus în comuna Costeşti, judeţul 
Vâlcea, am participat la revizuirea îndreptăţiţilor la împroprietărire din această comună şi 
defi nitivarea tabelului de cei împroprietăriţi în felul următor:

1. S-a găsit expropriat un teren în suprafaţă de 36.685 mp din moşia lui Ion 
Niculescu – Bărbăteşti.

2. S-a mai găsit expropriat un teren în suprafaţă de 750 mp din moşia Elisabetei 
şi a lui Ilie Dumitrescu din comuna Costeşti.

Suprafeţele de mai sus s-au repartizat îndreptăţiţilor la împroprietărire din comuna 
Costeşti.”

Comitetul provizoriu al comunei Costeşti, judeţul Vâlcea, prin adresa nr. 710 din 
11 aprilie 1950, comunica către Sfatul plăşii Horezu, secţia secretariat: “La ordinul nr. 
4138/1950, se înaintează un tabel nominal de locuitori care au primit seminţe de grâu şi 
de secară. Totodată. Raportăm că în această comună au fost împroprietăriţi 21 locuitori, 
după legea agrară din anul 1945, cu câte 0,25 ha teren fâneţe şi păşune, din fosta 
moşie Niculescu şi din proprietatea Ilie Dumitrescu... preşedinte P.N. Crăcană, secretar 
I. Chipurici”.

Probabil că ulterior s-a mai dat pământ la o altă persoană care nu fi gurează în 
tabelul arătat mai sus. Mai adăugăm că moşia proprietarului Ion Niculescu se afl a în 
punctul Neagota.

Prin decretul nr. 308/1953, din pământul donat de 14 cetăţeni ai comunei, în mare 
parte funcţionari, au fost împroprietăriţi 35 cetăţeni, dintre cei săraci şi demobilizaţi, 
împroprietărirea făcându-se prin tragere la sorţi.

Comuna Costeşti a rămas necooperativizată în perioada comunistă, datorită 
condiţiilor specifi ce ale reliefului. Locuitorii comunei au lucrat ca şi acum în gospodării 
individuale, produsul muncii realizate contribuind în parte la cele necesare traiului, dar 
şi la îndeplinirea obligaţiilor impuse de conducerea comunistă prin sistemul contractelor.

Ca urmare a creşterii numărului populaţiei şi împărţirii pământului la moştenitori, 
loturile s-au micşorat tot mai mult.
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IV. INSTITUŢII ŞI AŞEZĂMINTE VECHI. 
MÂNĂSTIRI ŞI BISERICI

Comuna Costeşti este bogată în monumente istorice. Frumuseţea locurilor, liniştea 
şi condiţiile bune de adăpost pentru vremurile de restrişte au atras privirile mai marilor 
zilei – domni, boieri şi episcopi – care au clădit actualele monumente istorice cu caracter 
religios. Pe teritoriul comunei Costeşti au fost zidite cele două mânăstiri – Bistriţa şi 
Arnota – la care se mai adaugă un număr de 9 biserici monumente istorice (Gruşetu 
în satul Costeşti, Grămeşti, Ciorobeşti şi 44 Izvoare în satul Pietreni, Păr şi Păpuşa din 
satul Bistriţa, bolniţa de la mănăstirea Bistriţa, Ovidenia şi Sfi nţii Arhangheli din Peştera 
Liliecilor) şi alte 4 biserici mai noi.

Iată aceste monumente în ordinea zidirii lor:

1. MĂNĂSTIREA BISTRIŢA

A fost ridicată de boierii Craioveşti, Barbu-ban şi fraţii săi Pârvu, Danciu şi Radu, 
în jurul anului 1490, data precisă a fondării ei nefi ind cunoscută. Tradiţia spune că pe 
locul unde a fost zidită mănăstirea Bistriţa se afl a un schit răzleţ.170 Un document din anul 
1942, dat de către voievodul Vlad Călugărul, întărea Bistriţei mai multe sate din Câmpia 
Română, danii făcute acesteia de către ctitori, boierii Craioveşti.171 Din toate daniile 
ulterioare, afl ăm numele celor 4 ctitori Craioveşti, a căror familie a dat Ţării Româneaşti 
domni vestiţi ca Neagoe Basarab, Matei Basarab şi Constantin Brâncoveanu.

Mănăstirea Bistriţa şi-a luat numele de la apa lângă care este aşezată.
Din vechea pisanie a mânăstirii Bistriţa, azi distrusă, dar păstrată în copie în 

dosarul reparaţiilor făcute mânăstirii în 1846, reiese că printre meşterii care au lucrat la 
ridicarea ei au fost şi Dobromir, Dumitru şi Chirtop, consideraţi a fi  meşteri pământeni şi 
formaţi în ţară.172 Un alt meşter al Bistriţei a fost Mane, al cărui nume Gr. Tocilescu l-a 
găsit semnat pe un fragment din chenarul uşii de la vechea biserică a mânăstirii şi pe 
care, unii specialişti l-au identifi cat cu legendarul meşter Manole, care a zidit mănăstirea 
Curtea de Argeş în vremea lui Neagoe Basarab.173

Imaginea originară a mânăstirii Bistriţa nu ni s-a păstrat, dar e posibil “că ea se 
înfăţişa ca o cetate, poate să fi  fost la fel cu Tismana şi Cozia, care aparţin stilului de 
arhitectură sârbesc.”174 

Bistriţa n-a durat decât două decenii, fi ind apoi distrusă de Mihnea cel Rău. În 
1509, între Craioveşti şi domn se născu un confl ict. Craioveştii au trecut în pribegie peste 

170  Ştefan Ştefănescu, Bănia din Ţara Românească, Edit. Ştiinţifi că, Bucureşti, 1965, p. 120
171  Documente privind istoria României, B, Ţara Românească, veac XIII-XV, Edit. Academiei R.S.R., 1953, p. 206
172  N. Iorga, Istoria bisericii româneşti şi a vieţii religioase a românilor, ed. a 2-a, vol. I, Bucureşti, 1929, p. 124-125
173  S.P. Cegăneanu, Ceva cu privire la meşterul Manole, în Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice, an III, 1910, p. 

47
174  Giurescu C.C., Istoria Românilor, vol. III, partea a II-a, ed. II, Bucureşti, 1937, p. 121
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Dunăre şi drept răzbunare, în 1509 în mănăstirea Bistriţa se trage cu tunul, cum zice 
inscripţia din piatră din anul 1683, pusă în zid sub clopotniţă şi care ţine locul vechii pişanii, 
ce nu s-a mai păstrat.175 A fost refăcută în anul 1519, tot de către Barbu Craiovescu, “mai 
bună şi încă mai frumoasă”, cu ajutorul lui Neagoe Basarab, nepot al Craioveştilor şi un 
mare iubitor de cultură.176 

În timpul domniei lui Neagoe Basarab, banul Barbu a adus din Serbia moaştele 
Sfântului Grigore Decapolitul, pe care le-a depus la mănăstirea Bistriţa.177 Spre sfârşitul 
domniei lui Neagoe Basarab, în 1520, banul Barbu, ajuns la adânci bătrâneţi, s-a retras din 
viaţa politică la mănăstirea Bistriţa, unde s-a călugărit, luând numele de Pahomie. Soţia 
sa, călugărindu-se şi ea, a rămas la mănăstirea Dintr-un Lemn, cu numele de Salomia. 
Un tablou pe pânză, pierdut în forma sa originară şi păstrat în copie la mănăstirea Bistriţa, 
a fost descris de Grigore Tocilescu. Acest tablou reprezenta plecarea lui Barbu-ban la 
mânăstire să se călugărească. Se vedeau în prim plan biserica cu două turnuri şi casele 
vechi, înconjurate de un pătrat de ziduri înalte cu creneluriş mai sus se vedea Arnota, iar 
mai jos schitul Păpuşaş alături era Barbu-ban şi 18 persoane din întreaga familie.

Mănăstirea Bistriţa a devenit, la puţin timp după construirea ei, un focar de cultură, 
asemănătoare, ca importanţă mânăstirii Neamţ din Moldova. Aici s-au scris frumoase 
manuscrise şi s-a format o şcoală de iscusiţi caligrafi . În atmosfera vieţii cărturăreşti de 
la Bistriţa a crescut şi şi-a format cultura Neagoe Basarab, cel mai învăţat domn român 
până la Dimitrie Cantemir. “Frumuseţea de stil şi înalta învăţătură din cartea sa”, adresată 
către “fătul său”, se datoresc, fără îndoială, “acestei atmosfere de înălţare spirituală 
bistriţeană”.178 La Bistriţa, tipograful Macarie, venit din Serbia, probabil odată cu Maxim, 
devenit Mitropolit al Ţării Româneşti după alungarea lui Nifon, dădea la lumină în 1508, 
un frumos Liturghier, prima carte tipărită pe pământul Ţării Româneşti, după cum afi rmă 
Nicolae Iorga.179 Problema despre locul unde Radu cel Mare a avut tipografi a în 1508 
mai este şi astăzi pusă în discuţie, specialiştii în istoria culturii româneşti având opinii 
diferite. P.P. Panaitescu nu se pronunţă şi dă numai părerile lui Nicolae Iorga cu privire 
la tipărirea Liturghierului lui Macarie: în 1508 la Târgovişte, mănăstirea Dealu (de lângă 
Târgovişte) sau mănăstirea Bistriţa din Vâlcea,180 iar M. Tomescu se pronunţă şi el pentru 
Dealu sau Bistriţa.181 Manole Neagoe 182 şi Augustin Z.N. Pop183 opinează pentru Bistriţa. 
Se ştie că la 1860 Odobescu a găsit la Bistriţa un număr de 7 exemplare din Liturgierul 

175  Grigore Tocilescu, Raporturi asupra câtorva mânăstiri, schituri şi biserici din ţară, în Analele Academiei Române, 
Seria II, tomul VIII, 1885-1886, Bucureşti, 1888, p. 191

176  Grigore Tocilescu, Raporturi asupra câtorva mânăstiri, schituri şi biserici din ţară, în Analele Academiei Române, 
Seria II, tomul VIII, 1885-1886, Bucureşti, 1888, p. 191

177  N. Iorga, Istoria bisericii româneşti şi a vieţii religioase a românilor, ed. a 2-a, vol. I, Bucureşti, 1929, p. 124-125
178  T.G. Bulat, Istoria bisericii oltene, în Oltenia, Craiova, 1943, p. 463
179  N. Iorga, Istoria bisericii româneşti şi a vieţii religioase a românilor, ed. a 2-a, vol. I, Bucureşti, 1929, p. 129; T.G. 

Bulat, Istoria bisericii oltene, în Oltenia, Craiova, 1943, p. 463
180  P.P. Panaitescu, Contribuţii la istoria culturii româneşti, Edit. Minerva, Bucureşti, 1971, p. 326
181  Mircea Tomescu, Istoria cărţii româneşti de la începuturi până la 1918, Edit. Ştiinţifi că, Bucureşti, 1968, p. 31
182  Manole Neagoe, Neagoe Basarab, Edit. Ştiinţifi că, Bucureşti, 1971, p. 105
183  A.Z.N. Pop, Din istoria tipografi ei vâlcene (I) – Bistriţa a avut tiparniţă?, în Orizont, organ al Comitetului judeţean 

Vâlcea al P.C.R. şi al Consiliului popular judeţean, anul III, nr. 448, 9 aprilie 1970, p. 2
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lui Macarie.184 Acest fapt dă autoritate ipotezei că la Bistriţa a fost instalată tiparniţa lui 
Radu cel Mare şi că de aici a iradiat răspândirea imprimatelor ei.

Craioveştii au înzestrat ctitoria lor, mănăstirea Bistriţa, cu manuscrise preţioase 
cumpărate sau executate din porunca lor în ţară sau în afara hotarelor ei. După multe 
devastări şi pierderi, se mai păstrau încă la Bistriţa, pe la mijlocul secolului al XIX-lea, 
72 manuscrise slavone, 4 greceşti şi 44 româneşti.185 Aici s-a păstrat, adusă din Serbia 
de familia doamnei Despina, frumoasa psaltire scrisă în 1346, în vremea ţarului Ştefan 
Duşan.186 Tot aici era şi Tetraevenghelia slavonă, tipărită probabil în 1512 de Macarie, 
din porunca lui Neagoe Basarab, exemplar de lux, care a aparţinut, se pare, lui Neagoe 
însuşi.187

Preda-ban, fi ul lui Pârvu vornicul, frate cu Neagoe Basarab şi urmaş în bănie al lui 
Barbu I, a pus pe grămăticul Dragomir să scrie cărţi dogmatice şi populare pentru folosul 
şi instruirea celor din mânăstire. Pe una din ele se indică data de 17 martie 1521.188

Grămăticul Dragomir ne-a lăsat “Albina”, ce cuprinde povestiri populare, lucrare 
pe care a transcris-o în timpul domniei lui Neagoe Basarab, având însemnarea “anul 
7027 (1519), noiembrie 23”.189

Neagoe Basarab se interesa în permanenţă de dezvoltarea vieţii culturale. Aşa 
cum credea A. Sacerdoţeanu, Neagoe însuşi a fost mai întâi grămătic. Numele de Neag 
– grămătic – a fost întâlnit într-un document din 1480.190

S-au mai păstrat la Bistriţa şi alte obicte de artă religioasă, dăruite de Craioveşti, 
printre care amintim: două clopote cu inscripţia dăruirii lor în 1497 de către fraţii Craioveşti, 
Barbu, Pârvu, Danciu şi Radu,191 un chivot de argint aurit prezentând în miniatură o 
mânăstire,192 o frumoasă cădelniţă din argint aurit dăruită mânăstirii de Neagoe Basarab, 
cu inscripţie care aminteşte numele lui Neagoe Vodă, al doamnei Despina şi al copiilor 
lor.193 Dintre donaţiile mai importante ale lui Neagoe Basarab amintim un covor de 
provenienţă italiană, un covor velur albastru de Genua, ţesut cu desene veneţiene din 
fi r neted de aur şi din fi r încreţit. Făcut din 17 bucăţi, el are o inscripţie în limba slavonă, 
în care se spune că în ziua de 4 august 7022 (1514), Neagoe Vodă Basarab a venit la 
mănăstirea Bistriţa şi a dat acest pocrov pentru moaştele Sfântului Grigore Decapolitul.194

184  Al. Odobescu, Despre unele manuscripte şi cărţi tipărite afl ate la mânăstirea Bistriţa, în Revista Română, 1, 1861, 
p. 818

185  N. Iorga, Istoria bisericii româneşti şi a vieţii religioase a românilor, ed. a 2-a, vol. I, Bucureşti, 1929, p. 125
186  P.P. Panaitescu, Manuscrisele slavone din biblioteca Academiei R.S.R., vol. I, Bucureşti, 1959, p. 301
187  Gr. Tocilescu, Catalogul Muzeului Naţional de Antichităţi din Bucureşti, Bucureşti, 1906, p. 146
188  P.P. Panaitescu, Manuscrisele slavone din biblioteca Academiei R.S.R., vol. I, Bucureşti, 1959, p. 297 şi 358
189  Al. Odobescu, Despre unele manuscripte şi cărţi tipărite afl ate la mânăstirea Bistriţa, în Revista Română, 1, 1861, 

p. 729
190  A. Sacerdoţeanu, Contribuţii la studiul diplomaticii slavo-române. Sfatul domnesc şi sigiliile din timpul lui Neagoe 

Basarab (1512-1521), în Romanoslavica, X, 1965, p. 411, şi nota 5
191  Grigore Tocilescu, Raporturi asupra câtorva mânăstiri, schituri şi biserici din ţară, în Analele Academiei Române, 

Seria II, tomul VIII, 1885-1886, Bucureşti, 1888, p. 198
192  Al. Odobescu, Despre unele manuscripte şi cărţi tipărite afl ate la mânăstirea Bistriţa, în Revista Română, 1, 1861, 

p. 814
193  Gr. Tocilescu, Catalogul Muzeului Naţional de Antichităţi din Bucureşti, Bucureşti, 1906, p. 114
194  Al. Odobescu, Despre unele manuscripte şi cărţi tipărite afl ate la mânăstirea Bistriţa, în Revista Română, 1, 1861, 

p. 704
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Tipăriturile lui Coresi, mai ales cele de la Braşov, în limba română, au jucat un 
rol important ca instrumente în făurirea limbii literare române, mijlocind în acelaşi timp 
nevoile spirituale ale tuturor românilor. Coresi a tipărit aceste cărţi în perioada 1556-1582, 
în limbile slavonă, română şi slavo-română, pentru nevoile bisericii ortodoxe române, 
atât din Transilvania, cât şi din Ţara Românească şi Moldova. La mănăstirea Bistriţa a 
fost găsită o psaltire slavo-română.195 

La Bistriţa, încă din secolul al XVI-lea, călugării îi învăţau pe ucenicii lor să scrie şi 
să citească, pentru ca astfel să poată copia texte. Aici îi găsim pe primii apostoli ai limbii 
române în vorbire şi în scris. Aici găsim elemente care atestă că graiul românesc scris 
apăruse cu circa 50 ani înainte de începutul secolului al XVII-lea. Astfel, B.P. Haşdeu, 
în “cuvente den bătrîni”, aminteşte de acte scrise în limba română înainte de anul 1600, 
cum este şi memoriul egumenului Evtemie de la mănăstirea Bistriţa, referitor la iazul de 
la Băbeni, datat din anul 1573. Acesta este al doilea act românesc ce ni s-a păstrat, după 
scrisoarea lui Neacşu din Câmpulung.196

În anul 1620, călugărul Mihail Moxa a scris la Bistriţa, în româneşte, un cronograf, 
o istorie a lumii de la începutul ei şi până la 1489, după izvoare slavone. Acest cronograf 
a fost întocmit la îndemnul episcopului Teofi l al Râmnicului (1619-1637), şi el un mare 
iubitor al limbii române. Această lucrare este primul text istoriografi c în limba română.197

La Bistriţa a funcţionat o şcoală, mai întâi slavonă, iar apoi şi românească, din 
secolul al XVII-lea şi până în primele trei decenii ale secolului al XIX-lea. Ea a avut un 
rol important în mişcarea culturală de pe teritoriul ţării noastre, pregătind dieci, grămătici, 
dascăli, preoţi, diaconi, unii dintre ei chiar fi i ai sătenilor din Costeşti şi din localităţile 
vecine. Astfel, în secolul al XVII-lea, doi grămătici, Constantin din Corbşor (Vâlcea) şi 
Mihail din Bodeşti (Romanaţi), ne-au lăsat însemnare afl ată pe o carte din Biblioteca 
Academiei din Bucureşti, care glăsuieşte: “să se ştie că am şezut la mănăstirea Bistriţa 
ca să învăţăm carte”.198

Tot din secolul al XVII-lea, amintim că, la 1656, Martinus Weiss cel Bătrân din 
Braşov, meşter argintar, a executat pentru Constantin Şerban Vodă şi doamna Bălaşa, 
celebra raclă a Sfântului Grigore Decapolitul.199 Cam în aceeaşi vreme, între 1653 – 1658, 
Paul de Alep, în calitate de fi u, arhidiacon şi “istoric” al patriarhului Macarie de Antiohia, 
a vizitat monumentele istorice din Oltenia, printre care Bistriţa şi Arnota, despre care a 
lăsat nişte însemnări. În însemnări, a remarcat caracterul de “fortăreaţă” al mânăstirii 

195  St. Pascu, Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj, 1968, p. 17
196  B.P. Haşdeu, Cuvente den bătrîni, Tom 1, Bucureşti, 1878, p. 3-24; vezi şi Ion Donat, Mânăstirile Olteniei, Almanah 

Ramuri, 1967, Craiova, p. 36
197  Colectiv, Istoria literaturii române, vol. I, Edit. Academiei R.S.R., Bucureşti, 1964, p. 355ş vezi şi Pr. I. Popescu-

Cilieni, Cărturarii trecutului oltean, în volumul Oltenia, Ramuri, 1943, p. 110; Lucian Predescu, Un cronicar oltean: 
Mihail Moxa (Moxalie), Arh. Olteniei, X, nr. 43, 1931, p. 12

198  P.P. Panaitescu şi alţii, Viaţa feudală în Ţara Românească şi Moldova (secolele XIV – XVII), Edit. Ştiinţifi că, 
Bucureşti, 18=957, p. 507ş vezi şi Ms. Slavon, Academia R.S.R., nr. 303

199  Viorica Guy Marica, Sebastian Hann, Edit. Dacia, Cluj, 1972, p. 73
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Bistriţa, a descris frumosul coşciug din argint al Sfântului Grigore Decapolitul şi bisericuţa 
din peşteră.200 

Despre continuitatea activităţii şcolii de la Bistriţa în secolele al XVIII-lea şi al 
XIX-lea, avem numeroase informaţii. Astfel, în secolul al XVIII-lea sunt semnalaţi dieci şi 
grămătici care scriau acte în limba română (în primele trei decenii ale acestui secol) în 
satele: Bârseşti, Bărbăteşti, Costeşti, Drăgăşani, Măldăreşti, Zătreni ş.a., care învăţaseră 
carte la Bistriţa.201

Constantin Brâncoveanu, mare iubitor al culturii, şi el descendent al puternicei 
familii a Basarabilor, se îngrijeşte de Bistriţa. El face mânăstirii însemnate reparaţii în 
anul 1683, înzestrând-o cu multe odoare, pe când era spătar şi logofăt, în timpul domniei 
lui Ştefan Cantacuzino.202

Trei documente de la sfârşitul secolului al XVIII-lea (fi ind vorba de nişte însemnări 
pe alte cărţi) ne relatează despre surghiunirea unor boieri la mânăstirile Bistriţa şi Arnota.

Astfel, primul dintre ele ne arată că în zilele lui Alexandru Vodă Moruzi (1793 – 1796) 
au fost surghiuniţi (de către domn) la mănăstirea Bistriţa şi Arnota câte 3 boieri. Aceştia 
erau: Scarlat Izvoreanu, Dinu brat-său, Iancu Brebinocu (la Bistriţa), Scarlat Milcoveanu, 
Nicolae Gigîrtu şi Micu Vulturescu (la Arnota). Însemnarea scrisă de Micu Vulturescu la 
13 noiembrie 1973, mai consemna că aceşti şase boieri erau veri unii cu alţii. Al doilea 
document se referă tot la cei şase boieri, dar se mai arată că Scarlat Milcoveanu este 
din judeţul Olt şi că toţi au aceiaşi vină, “adecă pe bună dreptate, căci s-au jăluit păsurile 
măriei sale” (3 decembrie 1793). Cel de-al treilea document consemnează că s-a scris 
“pentru ca să se pomenească într-această carte” (20 decembrie 1793).203

“La 2 aprilie 1779 s-a dus sicriul cu moaştele Sfântului Grigore Decapolitul în 
oraşul Craiova, fi ind secetă la lăcuste.”204

Din secolul al XIX-lea avem numeroase referiri la mănăstirea Bistriţa. Astfel, un 
document din 11 septembrie 1813 relatează despre aducerea moaştelorSfântului Grigore 
Decapolitul de la mănăstirea Bistriţa, din porunca domnitorului Ioan Gheorghe Caragea, 
“pentru boala ciumei, ce foarte rău se aprinsese la Bucureşti şi a stat în Craiova, unde 
şi-a făcut slujba, apoi s-a dus la Bucureşti”.205

În anul 1815, Dionisie Eclesiarhul de la Bistriţa a scris o cronică a Ţării Româneşti 
de la 1764 la 1815. El este considerat unul dintre cei mai de seamă cărturari pe care 
i-a avut vrodată Bistriţa, asemenea înaintaşilor săi Teofi t II, Mihail Moxa (cel care a mai 

200  Radu Creţescu, Monumentele istorice din cuprinsul Mitropoliei Olteniei, în lumina relatărilor lui Paul de Alep, 
Mitropolia Olteniei, anul XIX, nr. 11-12, noiembrie-decembrie 1967, p. 916-917, vezi şi St. Ionescu, P. Panait, 
Constantin Vodă Brâncoveanu, Viaţa, domnia, epoca, Ed. Ştiinţifi că, Bucureşti, 1969, p. 129

201  Arhivele Statului, Bucureşti, mss. 129, 209, 463, 447 şi diverse documente de la Bistriţa
202  N. Stoicescu, Bibliografi a localităţilor şi monumentelor feudale din România, I, Ţara Românească (muntenia, 

Oltenia, Dobrogea), vol. I, 1970, p. 71
203  Corfus I., Însemnări de demult, Edit. Junimea, Iaşi, 1975, p. 20-21
204  Corfus I., Însemnări de demult, Edit. Junimea, Iaşi, 1975, p. 20-21
205  Biblioteca Academiei R.S.R., Catalogul manuscriselor româneşti, vol. IV, 1062 – 1830, Însemnări, Bucureşti, 1967, 

p. 273
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tradus şi Pravila de la Govora) şi Ştefan, mitropolitul lui Matei Basarab. 206 El a scris şi 
pomelnicul bisericii Ţigănia din Bistriţa, numită azi biserica Păr.207

În 1820, sub domnia lui Alexandru Şuţu, când ban al Olteniei era Grigore 
Brâncoveanu iar egumen la Bistriţa Teodosie, mănăstirea s-a zugrăvit de nou. Dar 
vântul, ploaia, zăpada şi gerul, frământările anilor ce au urmat au dus Bistriţa la ruină. 
La 1842, scriitorul Grigore Alexandrescu, vizitând împreună cu proetenul său Ion Ghica 
mănăstirea Bistriţa, o afl ă în această stare, după ce un călugăr de la Cozia îi spusese: 
“la noi pică, dar la Bistriţa plouă”.208

 Trecând prin momente grele în primele decenii ale secolului al XIX-lea, mănăstirea 
s-a părăginit şi activitatea şcolii s-a mutat la metohul ei, schitul Păpuşa, din apropiere.209

Dar Bistriţa, la fel ca şi Arnota, poseda un valoros fond arhivistic, tezaur cunoscut 
după afi rmaţiile lui N. Iorga şi de revoluţionarul Nicolae Bălcescu.210

În epoca medievală Bistriţa a fost înzestrată cu numeroase sate, de la munte şi 
până la ţinuturile dunărene, încât la acea epocă s-a numărat printre cele mai bogate 
mânăstiri din Ţara Românească. Acum însă nu se mai putea reface, trebuia zidită din 
temelii.

În urma nenumăratelor plângeri ale conducătorilor mânăstirii către domni şi către 
Departamentul Cultelor, domnitorul Gh. Bibescu dispune dărâmarea ei şi în acestă stare 
au găsit-o evenimentele anului revoluţionar 1848.

Dar în 1852, noul domnitor Barbu Ştirbei a reluat lucrările de zidire a mânăstirii 
şi la 15 august 1855 s-a sfi nţit actuala biserică de către mitropolitul Nifon, în prezenţa 
domnitorului şi a doamnei, iar în septembrie 1856 s-a dat gata întreaga construcţie.211

Aceasta se vede din inscripţiile de pe clopotele mânăstirii, scrise cu literele 
alfabetului de tranziţie de la cel chirilic la cel latin. Lucrările au fost executate sub 
conducerea arhitecţilor Ion Sclahter, Scarlat, Beniş, ajutaţi de Iuliu Traivald. Aceştia au 
făcut şi planul Arnotei.212

Bistriţa era de acum reşedinţa de vară a domnitorului. Toată aripa dinspre sud 
cuprindea apartamentul domnitorului, iar aripa dinspre nord apartamentele doamnei. Tot 
aici erau rezervate şi locuinţele pentru călugări. Cele două aripi erau unite cu o a treia 
(înspre vest), unde se afl au bucătăriile , locuinţele oamenilor de serviciu, corpul de gardş, 
etc.. Spre est, spre malul Bistriţei, s-a construit un foişor, iar de o parte şi de alta a 
acestuia două turnuri, ce-i dau mânăstirii aspect de castel medieval.213 

206  Ion Donat, Mânăstirile Olteniei, Almanah Ramuri, 1967, Craiova, p. 38
207  Pr. Teodor Bălăşel, Un manuscris din 1798 al lui Dionisie Eclesiarhul, Arhivele Olteniei, XV, 1936, nr. 83-85, p. 100
208  Gr. Alexandrescu, Versuri şi proză, Edit. Tineretului, Bucureşti, 1967, p. 246
209  Arhivele Statului, Filiala Rm. Vâlcea, Fond Ocârmuirea judeţului Vâlcea, dosar nr. 119/1836, f. 39-40
210  Barbu Teodorescu, Bălcescu în opera lui Nicolae Iorga, Studia, 1970 – 1971, Bălceşti pe Topolog, 1971, p. 314
211  Grigore Tocilescu, Raporturi asupra câtorva mânăstiri, schituri şi biserici din ţară, în Analele Academiei Române, 

Seria II, tomul VIII, 1885-1886, Bucureşti, 1888, p. 190; vezi şi C. St. Bîlciurescu, Mânăstirile şi bisericile din 
România, cu mici notiţe şi gravuri, Bucureşti, 1890, p. 219

212  N. Răutu, Monografi a ecleziastică a judeţului Vâlcea, Bucureşti, 1908, p. 29
213  Gr. Ionescu, Istoria arhitecturii române, în Buletinul C.M.I., 1925, partea I, p. 172
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În mijlocul curţii se înalţă biserica, cu un aspect exterior impunător. În faţă, pe 
acoperiş. Are două turle pătrate, o abisdă fl ancată de două absidiole laterale şi două 
frontoane triunghiulare pe laturi. În mijloc se ridică turla centrală. (Fig. 14)

Fig. 14: Mănăstirea Bistriţa, noua construcţie din secolul al 

XIX-lea (1855)

Interiorul bisericii impresionează prin mărimea 
ei neobişnuită , în comparaţie cu celelalte biserici, 
de obicei mici. Policandrul lui Brâncoveanu este 
impresionant, însă ochiul deprins cu stilul bizantin al 
bisericilor noastre este contrariat de catapeteasma 
în stil gotic, ce a fost executată la Viena. Vizitând 
mănăstirea Bistriţa în urmă cu câteva zeci de ani, 
Ion Simionescu consemna noua ctitorie a Bistriţei ca 
pe o clădire “spaţioasă, dar cu tipar străin”, căreia 
Barbu Ştirbei “i-a dat mai ales pe dinlăuntru tiparul 

bisericilor vieneze”.214 Pictura bisericii este executată în ulei, fi ind opera lui Gheorghe 
Tătărăscu, picturile interioare fi ind moderne: la stânga este portretul mural al lui Barbu 
Craiovescu, întâiul fondator al mânăstirii, cu barbă albă şi mâinile la piept, cu mănăstirea 
Bistriţa în fundal, iar în dreapta se afl ă portretul lui Barbu Ştirbei, principele domnitor în 
1855.215 

În anul 1860 Bistriţa şi Arnota au fost vizitate de doi pictori străini de mare talent. 
Primul a fost pictorul peisagist August Lancelot din Franţa, care a călătorit cu poştalionul 
pe sub munte, de la Cozia până la Turnu Severin. Timp de 6 săptămâni Lancelor a trecut 
pe la toate mânăstirile din zona subcarpatică a Olteniei şi a desenat şi descris apoi 
aceste monumente medievale, incluiv cele două mânăstiri din Costeşti, Bistriţa şi Arnota. 
El ne-a lăsat unul dintre cele mai frumoase albume, cu 80 gravuri în lemn, făcute de 
artişti meritorii. A făcut o sumară descriere a Bistriţei, a vorbit şi despre Cheile Bistriţei, 
biserica Păpuşa (metoc al Bistriţei), Mănăstirea Arnota cu arestul politic construit de către 
stat în jurul anului 1948, iar la Bistriţa a remarcat picturile “hospodarilor Valahiei”. A arătat 
că aceste picturi sunt executate cu mult lux, multe aurituri şi picturi, ele prezintă fi guri 
diferite, dintre care unele sunt caracterizate ca fi ind bizantine iar altele naive. Lancelot 
a mai relatat şi despre târgul şi hramul mânăstirii de la 15 august. A făcut şi un desen al 
Bistriţei.216

214  Ion Simionescu, Opere alese, Ed. Ştiinţifi că, Bucureşti, 1974, p. 150
215  Grigore Tocilescu, Raporturi asupra câtorva mânăstiri, schituri şi biserici din ţară, în Analele Academiei Române, 

Seria II, tomul VIII, 1885-1886, Bucureşti, 1888, p. 192
216  Mircea Teleguţ, Mânăstiri din Oltenia văzute de un pictor francez, Mitropolia Olteniei, anul XVIII, nr. 7-8, iulie-august 

1966, p. 643-644
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Al doilea pictor a fost H. Trenk, pictor eleveţian stabilit în Bucureşti, care, în vara 
anului 1860 a cercetat împreună cu Al. Odobescu, mânăstirile din judeţele Argeş şi Vâlcea 
în scopul de a înscrie aceste antichităţi. H. Trenk a întocmit un album cu 110 planşe, 
numit “Album arheologic şi pitoresc”, reprezentând şi mânăstirile Bistriţa şi Arnota. Cei 
doi cercetători, Al. Odobescu şi H. Trenk au găsit la Bistriţa o bibliotecă cu vreo 390 
volume.217

Amintim faptul că până la 1877 şi cîtva timp după aceea se mai păstrau încă la 
Bistriţa unele dintre splendorile palatului domnesc, apartamentele îmbrăcate în atlas ale 
domnitorului şi ale doamnei, oglinzile şi candelabrele pentru lumânările din seu, ca şi 
grandioasele fanioane de la intrare.218

Ceva mai târziu, se mai puteau încă vizita unele camere conservate în amintirea 
lui Bibescu. În timpul războiului de independenţă (1877-1878), palatul domnesc de la 
Bistriţa a găzduit un spital al Crucii Roşii, care se îngrijea de sănătatea prizonierilor turci 
şi a soldaţilor români.219

În acelaşi an, la o adresă a mitropolitului Calinie al Ungro-Valahiei şi primat a toată 
România, se răspunde cu o listă de 4 călugări apţi pentru servicii sanitare.220

Mitropolitul ţării, în acord cu Ministerul de Război şi Crucea Roşie, au hotărât să 
înfi inţeze, spre uşurarea suferinţelor celor răniţi pe câmpurile de luptă de la Plevna şi din 
alte localităţi ale Bulgariei, o societate de caritate, numită “Ambulanţa Română”, deservită 
de călugări şi călugăriţe. Numele celor 4 călugări de la Bistriţa care au activat în acestă 
societate sunt: ieromonah Teofi lat Maxim, ierodiacon Ezechil Roşcovanu, monah Daniil 
Durcelu şi ieromonah Severian.221

Începând cu 1877, la Bistriţa, pe lângă cei care vieţuiau aici din anul 1872, au 
început concomitent să funcţioneze şi alte instituţii cu caracter social sau cultural.222

Astfel, de la 1883, în cele 156 camere ale palatului de la Bistriţa a fost instalată 
o şcoală militară (de ofi ţeri), care a funcţionat până în anul 1889.223 Dar Ghenadie 
Enăchescu a vizitat şcoala la 1890, în momentul în care la şcoală se susţineau examenele 
la limba română. Acesta arată că directorul şcolii, care funcţiona din 1884, era maiorul 
Al. Capitanovici.224 Aurelian Sacerdoţeanu afi rmă că la şcoala de ofi ţeri de la Bistriţa ar 
fi  învăţat şi mareşalul Averescu, unul dintre principalii conducători ai armatei române în 
Primul Război Mondial.225

217  Al. Odobescu, Despre odoarele, maniscriptele şi cărţile afl ate în mânăstirea Bistriţa, districtul Vâlcea, în România, 
Opere complete, vol. III, Edit. Minerva, Bucureşti, 1909, p. 3

218  V. Drăghiceanu, Monumentele Olteniei, Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice, 1933, p. 55-58
219  Gr. Ionescu, Istoria arhitecturii române, în Buletinul C.M.I., 1925, partea I, p. 172
220  Biserica Ortodoxă Română, III, 1867-1878, p. 545
221  V. Drăghiceanu, Monumentele Olteniei, Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice, 1933, p. 55-58
222  Ion Ionaşcu, Contribuţii la istoria mânăstirii Hurez, după documente inedite din arhiva Eforiei Spitalelor Civile, Edit. 

Scrisul Românesc, Craiova, 1935, p. 38
223  Melete Răuţu, Monografi a eclesiastică a judeţului Vâlcea, p. 30
224  Ghenadie Enăchescu, Vizite canonice însoţite de note istorico-arheologice, anii 1890-1891, Bucureşti, 1892, p. 26
225  Aurelian Sacerdoţeanu, Metoda alcătuirii unui studiu de istorie, în Revista Arhivelor, XI, 1976, p. 31
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După desfi inţarea şcolii de ofi ţeri s-a înfi inţat la Bistriţa un orfelinat de băieţi ai 
corpului didactic, cu vreo 50-60 copii.226

Din 1908 şi până în 1911, la Bistriţa şi-a avut sediul primul Seminar Episcopal al 
Râmnicului, care s-a mutat apoi la Rm. Vâlcea.

Cea mai importantă ca număr, extindere şi durată, a fost Societatea Acoperământul 
Maicii Domnului, care a funcţionat la Bistriţa, actul ei de fondare datând din 16 mai 1913. 
Societatea amintită a înfi inţat la Bistriţa o grădiniţă de copii, o şcoală primară, o şcoală 
secundară (liceu) cu program special pentru diferite secţii practice de lucrări casnice şi 
gospodăreşti. Tot în cadrul societăţii s-a înfi inţat la Bistriţa şi un seminar monahal pentru 
călugăriţe şi surori, pe care Ministerul Educaţiei Naţionale îl echivala cu liceele de stat,227

Lipsa de fonduri a societăţii era completată prin donaţii de către episcopul 
Vartolomeu Stănescu şi Nifon Criveanu, prim mitropolit al Olteniei.

Societatea a avut şi publicaţii pentru instruirea copiilor, cum ar fi : “Mămica”, 
“Gândeşte-te bine” şi “Îndrăzneţii”.

În 1933, în palat nu mai erau decât nişte oglinzi, restul mobilierului fi ind înstrăinat 
în sat. Cu ocazia unei călătorii de studii, Virgil Drăghiceanu spunea că prin sat, la un 
cârciumar a văzut patul, lavoarul, canapeaua de birou şi alte lucruri ce aparţinuseră 
domnitorilor Gh. Bibescu şi Barbu Ştirbei.228 Drăghiceanu ne mai informează că i s-a 
spus că în satul întreg se afl ă risipit câte ceva dintre obiectele ce împodobeau cu atâta 
farmec mai înainte palatul domensc de la Bistriţa. Mai afl ăm că în latura de apus a 
palatului “a fost într-o vreme arestul public”.229

Societatea „Acoperământul Maicii Domnului”, cu şcoala sa primară, cu şcoala 
profesională şi liceul teoretic de fete, încetează să mai funcţioneze în 1948.

De la şcolile acestei Societăţi, prin sârguinţa profesoarelor călugăriţe şi prin munca 
elevelor sale, călugăriţe sau fete de prin satele Vâlcii, au ieşit profesoare, medici etc.

După 1948, aici la Bistriţa a funcţionat „Cooperativa Meşteşugărească Bistriţa”, 
cu secţii de ceramică, ateliere de ţesut covoare, ateliere de strungărie în lemn şi ateliere 
de cusături naţionale şi broderii. Covoarele cu motive naţionale, broderiile, cusăturile 
naţionale şi articolele de artizanat ale atelierelor de la Bistriţa făceau o mare cinste 
exportului românesc.

În anul 1954, Cooperativa Bistriţa a funcţionat cu un număr de 150 muncitoare 
călugăriţe, repartizate pe cinci sectoare de activitate: covoare, ţesături româneşti (vâlnice, 
fote), confecţii, obiecte din lemn şi ceramică. Producţia anuală a Cooperativei a fost de 
200 m2 covoare lână şi 500 m2 covoare milaneze, acestea din urmă fi ind repartizate 
îndeosebi la casele de odihnă din Govora, Călimăneşti, Olăneşti, etc. Cooperativa 
producea mărfuri şi pentru magazinul profi lat pe artizanat U.C.E.C.O.M. – Bucureşti. 

226  Melete Răuţu, Monografi a eclesiastică a judeţului Vâlcea, p. 30
227  Vitalie Florescu, Viaţa, faptele şi minunile Sfântului Grigore Decapolitul de la sfânta mânăstire Bistriţa-Vâlcea, 

Cernica, 1940, p. 48-49
228  Virgil Drăghiceanu, Monumentele Olteniei, p. 55
229  Gr. Ionescu, Istoria arhitecturii româneşti, Bistriţa, p. 55
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Cooperativa meşteşugărească de la Mănăstirea Bistriţa a fost cea dintâi cooperativă de 
acest fel, înfi inţată în ţară, în cuprinsul unei mânăstiri.230

În 1959 încetează să mai funcţioneze această cooperativă şi este adusă la Bistriţa 
Şcoala Profesională Specială a Ministerului Sănătăţii şi Prevederilor Sociale. Şi această 
şcoală continuă într-un fel tradiţia cultural-artistică ce are vechime de peste 4 secole 
la Bistriţa,231 prin aceea că şcoala are în programa sa materiile de cultură generală şi 
ateliere de teracotă, secţie de strungărie în lemn, secţie de zidărie (zugravi), croitorie etc. 
Până acum câţiva ani, la această şcoală au fost şi fete şi băieţi, dar apoi a rămas numai 
şcoală pentru băieţi. Fetele învăţau să facă covoare naţionale.

Legat de evenimente importante din istoria ţării, amintim că în vara anului 1940 (la 
9 iulie), a fost adus la Bistriţa , din ordinul regelui Carol al II-lea, generalul Ion Antonescu. 
El a stat aici cu domiciliu obligatoriu până în preajma lui 6 septembrie 1940, când a luat 
conducerea ţării. În surghiunul de la Bistriţa, Ion Antonescu s-a bucurat de un tratament 
îngăduitor,? putând să întreţină o vastă corespondenţă cu hitleriştii, legionarii şi partizanii 
lui, fi ind perfect informat asupra evenimentelor din ţară şi a situaţiei de la Palat, unde avea 
agenţi personali. De aici, el a stabilit legătura cu reprezentanţii Germaniei hitleriste,ducând 
chiar tratative.232

În 1944, a fost adus  spre păstrare la Bistriţa, de către Aurelian Sacerdoţeanu, pe 
atunci director general al Arhivelor Statului, o parte din materialul arhivistic, cealaltă parte 
fi ind dusă la Şcoala Costeşti.

Menţionăm că la această mânăstire se mai afl ă numai câteva maici şi se ofi ciază 
serviciul religios.

În încheiere, afi rmăm că în scurtul istoric al Bistriţei s-au dat numai câteva aspecte 
din existenţa ei seculară şi că ea a jucat un rol de primă mână în istoria naţională, printre 
instituţiile mânăstireşti.

Se preconizează ca în viitor, o dată cu construirea atelierelor233 pentru Şcoala 
profesională specială, în locul rămas liber, să se înfi inţeze un centru (cu laboratoare) de 
restaurare a operelor de valoare (de artă).

230  I. Velcea, Cercetări economico-geografi ce în Oltenia subcarpatică dintre Gilort şi Bistriţa Vâlcii, în Probleme de 
geografi e, vol. I, Ed. Academiei Române, 1957, p. 361 

231 D. Stănescu, Şcoala românească de la mânăstirea Bistriţa, Bucureşti, 1931, p. 12-13, vezi şi P. Manole, Lumina 
Slovelor, Şcoala generală Costeşti – Vâlcea, 1973, p. 5-7

232  Al. Gh. Savu, Dictatura regală (1938-1940), Editura politică, Bucureşti, 1970, p. 383 şi 442.
233  Va începe construirea în apropiere şi a unor cămine pentru aceşti elevi.
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2. MĂNĂSTIREA ARNOTA 

Constituie un alt monument istoric şi de artă de care se leagă o serie de evenimente 
din trecutul comunei Costeşti. Ea este aşezată pe versantul sudic al Muntelui Arnota, 
ramifi caţie a Masivului Căpăţânii. (Fig. 15)

Fig. 15: Ansamblul arhitectonic al Mânăstirii Arnota

Arnota este ctitoria şi locul de odihnă 
veşnică al voievodului Matei Basarab, domn 
al Ţării Româneşti între anii 1632-1654. După 
tradiţia păstrată în satele din apropierea 
mânăstirii, alegerea locului de ridicare a 
ctitoriei se leagă de o întâmplare dramatică 
din viaţa lui Matei Basarb. Urmărit de o oaste 
turcească, Matei Basarab fuge degrabă, fi ind 
urmat de câţiva oşteni credincioşi, trece de la 
Târgovişte- unde se afl a curtea domnească, 

la Curtea de Argeş, de aici la Mănăstirea Cozia, la schitul Iezerul şi în Muntele Arnota, 
lângă Bistriţa unde- urmărit fi ind de turci, s-a ascuns într-un lac cu stufăriş ce se afl a 
acolo. Înainte de a urca aici, Matei Basarab a dat poruncă oştenilor să potcovească caii 
cu potcoavele puse în sens invers, derutând astfel pe urmăritori. Turcii nu l-au putut găsi 
şi astfel domnitorul a scăpat cu viaţă, fapt ce l-a determinat să ia hotărârea zidirii , pe 
acel loc, a ctitoriei sale.

Se pare că Arnota ar fi  existat într-o stare modestă de la boierii Craioveşti, ctitorii 
mânăstirii Bistriţa, rudele de sânge ale lui Matei,care ar rămâne numai înnoitor din temelie 
de cărămidă şi piatră.234 

După pisania unui clopot, Arnota ar fi  fost construită de Matei Basarab în 1634-
1635. Într-un document din 17 aprilie1637, , domnul spune că Arnota „este făcută şi 
întemeiată de domnia mea din temelie”. În alt document din decembrie 1643, Partenie, 
patriarhul Constantinopolului, afi rma că Mănăstirea Arnota, „fi ind învechită din vremuri 
neştiute şi ruinată”, Matei a ridicat-o de jos, chiar din temelii, cu multe cheltuieli şi osteneli”. 
Din acest document, ar fi  vorba de o refacere a mânăstirii de către Matei Basarab.235

În urmă cu doi ani, cu ocazia sondajelor efectuate la fundaţiile mânăstirii Arnota 
în scopul întocmirii proiectului de consolidare, s-au descoperit vestigii ale unei vechi 
construcţii peste care se suprapune biserica lui Matei Basarab. Noile descoperiri 
modifi că aproape integral tot ce se ştia despre trecutul mânăstirii Arnota. Astfel, la 43 cm 
sub actuala pardoseală din lespezi de gresie, s-a descoperit o veche pardoseală, foarte 
roasă de paşi, din cărămidă presată pe lat. Îndepărtându-se pământul de umplutură de 
pe această pardoseală, s-au găsit resturi de tencuială pictată, a cărei tehnică este total 
234  Mânăstirea Arnota, în Viaţa bisericească în Oltenia, Anuaru Mitropoliei Olteniei, Craiova, 1941, p. 834
235  N. Stoicescu, Bibliografi a localităţilor şi monumentelor feudale din Ţara Românească I, vol. I, p. 36
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diferită de cea folosită în Ţările Române (frescă pe tencuială din var cu câlţi). Această 
tencuială pictată este formată din var cu nisip, specifi că tehnicii apusene, practicată şi în 
Transilvania în secolele XIII-XV. Săpându-se mai jos, s-a descoperit la circa 70 cm sub 
actuala pardoseală o veche fundaţie a unei biserici, peste care se suprapune fundaţia 
mânăstirii de astăzi. Remarcăm ca fi ind foarte interesant faptul că, spre interior, această 
zidărie din piatră şi cărămidă – presupusă fundaţie – este totuşi tencuială. La 1,40 metri 
adâncime, a apărut o pânză de apă, care a împiedicat, pentru un moment, continuarea 
săpăturilor. Noile săpături, ca o primă ipoteză, îi fac pe istorici să se gândească la o 
datare mult mai timpurie a aşezării de la Arnota.236

Denumirea de Arnota vine de la arnăuţii (oştenii) săi şi multă vreme mănăstirea se 
va numi Arnăutul. Imediat după  zidirea sa, Arnota a fost refăcută de cutremurul din 1636, 
trebuind apoi să fi e reparată.237 Din porunca domnitorului, în anul 1648 au fost aduse 
la Arnota şi reînhumate rămăşiţele pământeşti ale lui Danciu Vornicul, tatăl său, care 
a făcut parte din oastea lui Mihai Viteazu şi a murit în 1595, la Alba Iulia. Prin aceasta, 
domnitorul şi-a arătat respectul şi recunoştinţa faţă de aceste meleaguri, pregătite a-i fi  
loc de odihnă după moarte, lui şi întregiii familii.238

Răscoalele semenilor din ultimul an al domniei, care cereau mărirea soldei, 
căpătată mai înainte de lupta de la Finta, purtată cu rivalul său Vasile Lupu (1655), cât şi 

moartea soţiei sale Elina, i-au măcinat sănătatea. Moare la 9 aprilie 
1654, într-o duminică, pe când odihnea într-un jilţ, în palatul de la 
Târgovişte. Deşi doreşte să fi e înmormântat la Arnota, alături de 
tatăl său, familia îl înmormântează la biserica domnească din 
Târgovişte, lângă fi u şi soţie.

În anul 1662, sub domnitorul Constantin Şerban, mormântul 
a fost jefuit, iar osemintele bătrânului voievod au fost aruncate afară. 
De la Târgovişte, osemintele vor fi  aduse la Arnota de către Preda 
Brâncoveanu, bunicul lui Constantin Brâncoveanu, împreună cu 
piatra de marmură albă, sculptată în stil baroc, având pe ea dăltuită 
în partea superioară stema Ţării Româneşti, mărginită sus de două 
armuri, iar jos de două tunuri; în partea inferioară şi pe margini, 
inscripţia în limba slavă (Fig. 16)

Fig. 16: Piatra de mormânt a voievodului Matei Basarab, de la Mănăstirea Arnota.

Inscripţia amintită are următorul cuprins: „Aici zace Matei Basarab, cu mila lui 
Dumnezeu, odinioară stăpân şi domn al Ţării Româneşti, bărbat înţelept, îndurător şi 
milostiv, întemeietor şi înnoitor a multe biserici şi mânăstiri, niciodată biruit, ci biruitor, 
236  Dr. Ing. Dinu Moraru, I.N.C.E.R.C., Bucureşti, „O interesantă descoperire arheologică, Arnota – cu mult mai 

bătrână”, în Orizont, anul VII, nr. 1711, vineri 24 mai 1974, p.6
237 Colectiv, Istoria artelor plastice în România, Editura Minerva, Bucureşti, 1970, p.26 
238 Pr. D. Cristescu, Arnota, Rm. Vâlcea, 1973, p.31



79

şi a multe războaie învingător, preaslăvit, duşmanilor înfricoşat, prietenilor de folos, 
îmbogăţitor al ţării sale, cel ce cu multă bogăţie şi întru toate îndestulat în lină pace 
a domnit peste 23 de ani (sic!)?; a adormit întru domnul la cinstea bătrâneţii în anul 
1654”.239

În decursul veacurilor, Mănăstirea Arnota a suferit multe refaceri şi unele 
transformări. Din forma iniţială, nu se păstrează astăzi decât biserica din incintă. (Fig. 17)

Fig. 17: Mănăstirea Arnota, ctitoria lui Matei Basarab (1633-1636)

Constantin Brâncoveanu i-a adăugat acestei 
biserici pridvorul împreună cu mica turlă ce se afl ă 
pe el şi unele picturi interioare şi exterioare, între anii 
1695-1699.240

Tot Constantin Brâncoveanu o înzestrează în 
anul 1705 cu o admirabilă tâmplă din lemn de tei. 
(Fig. 18), aurită, o adevărată operă de artă care, 
în anul 1913 a fost demontată şi transportată la 
Bucureşti, iar azi se afl ă la Muzeul Brâncovenesc de 

la Mogoşoaia.241

Uşa bisericii a fost adusă tot de Constantin Brâncoveanu, acest mare iubitor al 
culturii, artei şi arhitecturii. Ea este făcută din lemn de castan, frumos sculptată cu o 
inscripţie care glăsuieşte „Această uşă a fost făcută de Constantin Brâncoveanu, vel 
logofăt”. 

Fig. 18: Tâmpla veche a Mânăstirii Arnota, existentă la Muzeul de Artă de la Mogoşoaia (1705).

Biserica Mânăstirii Arnota este o construcţie relativ 
mică, are structura originală cu arhitectura în stil bizantin. 
Are un plan trilobat, cu abside poligonale, pridvor deschis 
cu arcade. Cele două turle, diferiteca înălţime, se termină 
cu două socluri de piatră sculptată, care susţin crucile şi 
care se pare că sunt unicele din ţară. Acoperişul bisericii 
este cu plăci de plumb aduse din Viena. Dimensiunile 
bisericii mărturisesc admirabilul simţ al proporţiilor, specifi c 
artistului popular. Planul trilobat este tipul Vodiţei, cu 
simplifi caţiile structurale introduse în decursul anilor.

239  „M-tirea Arnota”, în „Viaţa bisericească în Oltenia”, Anuarul Mitropoliei Olteniei, Craiova, 1941, p. 836
240  D. Cristescu, Arnota, p.46 
241  Mircea Popescu şi Paul Petrescu, Muzeele Capitalei, Arte plastice şi etnografi ce, Editura Ştiinţifi că, Bucureşti, 1966 

(D. Giurescu, în aceeaşi carte despre Muzeul de artă de la Mogoşoaia).
Vezi şi D. Cristescu, Arnota, p.25
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Biserica de la Arnota e caracteristică stilului arhitectonic al secolului al XVI-lea.242

Arnota reprezintă una dintre cele mai reuşite giuvaere ale străvechii noastre arte 
sculpturale. Bogăţia ornamentelor şi a împletiturilor fl orale de pe tâmpla bisericii uimeşte 
pe orice privitor. Uşile ei, de o graţie excepţională, colonetele lucrate elegant, aurul 
veritabil cu care e poleită întreaga suprafaţă sculptată au încântat şi încântă pe oricine 
le contemplă. Piatra de pe mormântul lui Matei Basarab, afl ată în pronaosul bisericii, 
constituie şi ea o părticică a giuverului sculptural de la Arnota. Mai amintim că pe piatra 
de mormânt a domnitorului se mai afl ă sculptat un vultur cu capul întors spre stânga, 
soarele, luna şi o mulţime de trofee.

Între anii 1852-1856, domnitorul Barbu Ştirbei a dat dispoziţii de dărâmare a 
vechilor chilii, lucrările fi ind executate tot sub conducerea arhitecţilor Slachter şi Benis, 
care au lucrat şi la Bistriţa. Mănăstirea a devenit, pe lângă un aşezământ monahal, şi 
o închisoare pentru boierii „haini”, aici fi ind închişi adversarii politici.243 Acelaşi lucru l-a 
făcut la Bistriţa şi Tismana. 

Arhitectura noilor construcţii devine însă străină arhitecturii vechi româneşti şi în 
discordanţă cu cea iniţială. Dintr-o catagrafi e datată la 1829, reiese că împrejmuirea era 
de zid cu clopotniţă deasupra porţii, cu chilii de o parte şi de alta, acoperită cu şiţă, iar 
dedesubt cu pivniţe. Biserica era albă peste tot, iar învelişul era de plumb şi aramă.

Picturile murale din pronaosul bisericii sunt printre puţinele opere de artă din acea 
vreme şi care se mai păstrează până azi. Acestea îl înfăţişează pe domnitor împreună 
cu soţia sa, Elena Doamna, cu tatăl său, Vornicul Danciu şi cu mama sa, Stanca. Matei 
Basarab poartă pe cap coroană de aur, e îmbrăcat cu caftan roşu de brocard, iar pe 
deasupra poartă o haină de sarasil de aur cu guler negru (Fig. 19)

Fig. 19: Matei Basarab şi Doamna Elena, pictură la Mănăstirea Arnota.

Istoricii de artă au remarcat 
originalitatea acestui tablou, arătând că 
nicăieri nu s-a păstrat mai bine chipul lui 
Matei Basarab ca aici, la Arnota.244 

În aceste locuri lipsite de izvoare, 
Constantin Brâncoveanu a adus apa pe 
olane de pe culmea muntelui, după cum 
reiese dintr-o inscripţie datată cu anul 

1699.245

242  D. Cristescu, Arnota, p.17; vezi şi Gh. Oprescu, Istoria Artelor plastice în România, vol. II, Editura Meridiane, 
Bucureşti, 1970, p. 25; N. Ghika, Budeşti, Evoluţia arhitecturii în Muntenia şi Oltenia, în Bul. Com. Mon. Ist., anul 
XXV, fascicola71-74, partea a III-a, veacul al XVII-lea, Vălenii de Munte, 1933, p.30-31

243  Al. Odobescu, Arnota, Atheneul Român, anul II, Bucureşti, 1869, p.11
244  Al. Odobescu, Arnota, p.13; vezi şi Gh. Oprescu şi alţii, Istoria Artelor plastice în România, vol. II, p. 64
245  D. Cristescu, Arnota, p.46
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Multe obiecte de cult din metale preţioase, cu inscripţii de la Matei Basarab şi 
Constantin Brâncoveanu, precum şi cărţi, câteva icoane pictate o dată cu biserica au fost 
duse la Bucureşti şi se păstrează în Muzeul de Artă religioasă al României.

Arnota a avut şi ea un fond de cărţi important. Astfel, cunoscutul istoric Grigore 
Tocilescu a ridicat de la ctitoria lui Matei Basarab – Arnota – un număr de peste 20 de 
cărţi, multe fi ind rare, din biblioteca mânăstirii fi ind depuse la Academia Română.246

Muzeul afl at la Arnota prezintă un interes deosebit. El conţine o bogată colecţie 
de obiecte bisericeşti, icoane din secolul al XVIII-lea, ploşti din aramă plumbuite în care 
se aducea mir de la Constantinopol, candele dăruite de Maria Brâncoveanu, o cazanie 
datând din secolul al XVIII-lea şi altele.

Ctitorii, alţi domni şi boieri, au înzestrat Arnota cu moşii, munţi, vii şi privilegii. Dintre 
moşiile afl ate în judeţul Vâlcea amintim: Bogdăneşti, Dobriceni, Cuceşti, jumătate din 
Muntele Arnota, în întregime Scânteia şi Neteda; la Drăgăşani şi Ocnele Mari avea vii. Ca 
privilegii primeşte „vinericiul” din satele Costeşti şi Bărbăteşti, de la hotarul Dobricenilor 
şi până la cel al Hurezului. Alte moşii le poseda Arnota în judeţul Dolj şi Teleorman.247

La fel ca şi pe moşiile mânăstirii Bistriţa, ţăranii de pe domeniile stăpânite de 
Mănăstirea Arnota manifetă numeroase acte de nesupunere, după cum relatează 
documentele. Astfel, o poruncă domnească din 1655, prevedea „să se ia măsuri 
împortiva rumânilor din satele mânăstirii Arnota, care ucid călugării şi jefuiesc metocurile 
mânăstirii”248. În 1745, egumenul mânăstirii Arnota se plângea domnitorul Constantin 
Mavrocordat (1730-1769) că pe moşiile Dobriceni şi Bogdăneşti ţăranii „s-au pus de 
au împărţit moşia de o au făcut tot părţi, iar când egumenul intervine ei sar la noi cu 
gâlceavă, cu micu, cu mare”.249

O viaţă culturală n-a fost în această mânăstire niciodată. Un singur cărturar 
este cunoscut, egumenul Ştefan, care trece la Govora şi ajunge în 1726 episcop al 
Râmnicului.250

La 1804, Dionisie Eclesiarhul de la Bistriţa a făcut o schiţă a Arnotei.251   
Mânăstirii Arnota i s-au făcut reparaţii în anul 1834. Într-o noapte a anului 1923, a 

fost incendiată de un om care venise să-i prade pe călugări, rămânând numai schelete 
de ziduri. Numai biserca a fost cruţată, datorită acoperişului de plumb şi de aramă. 
Ultima restaurare i s-a făcut în anul 1935, prin subscripţie publică la stăruinţa preotului 
D. Cristescu, consilier eparhial care i-a scris şi un istoric.252 

Drumul ce duce la Mănăstirea Arnota a fost făcut în anul 1935, de către tineri 
studenţi, iar în anul 1936 a fost consolidat de către un detaşament de 50 de soldaţi de 

246  V. Tamaş, Mari biblioteci vâlcene în evul mediu, în Şcoala vâlceană pe coordonatele socialismului, Culegere de 
studii şi articole, Râmnicu Vâlcea, 974, p.28 

247  D. Cristescu, Arnota, p.46, 83 şi 84
248  Colectiv, Istoria României, vol. III, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1964, p.72
249  Colectiv, Istoria României, vol. III, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1964, p.441
250  „Mânăstirea Arnota”, în „Viaţa bisericească în Oltenia”, Anuarul Mitropoliei Olteniei, Craiova, 1941, p. 857
251  D. Cristescu, Arnota, p.46
252  „Mânăstirea Arnota”, în „Viaţa bisericească în Oltenia”, p. 837
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la Regimentul I Pionieri, Craiova.253 În ultimii ani, acesta a fost amenajat foarte bine, 
deservind şi maşinile grele de la carieră şi, în acelaşi timp, pe vizitatori.

Ctitorie voievodală a lui Matei Basarab, în decursul anilor a fost amintită în multe 
opere. A fost consemnată în „Istoria Ţării Româneşti” (de Constantin Cantacuzino) şi în 
„Călătoriile” lui Paul de Alep; de ea ne aminteşte şi Dionisie Eclesiarhul în secolul trecut. 
Asupra ei s-au oprit cu interes de istoric în operele lor Alexandru Odobescu, Constantin 
Giurescu, Nicolae Iorga, Petre Constantinescu-Iaşi, V. Drăghiceanu – care a asmuit-o cu 
„un cuib de vultur căţărat pe stancă”, D. Cristescu ş.a.254

Nicolae Iorga considera pe bună dreptate Arnota unul dintre cele mai reuşite 
giuvaere ale artei noastre sculpturale, „o lumină de îndreptare şi mângâiere, ca o rază 
pornită din sufl etul luminos al strămoşilor”.255

De câţiva ani, starea mânăstirii Arnota s-a înrăutăţit din cauza mişcărilor seismice 
provocate de exploziile în cariera de calcar afl ată în apropiere, precum şi din cauza 
umezelii generate de amplasarea ei pe o mlaştină. Este ameninţată de degradare. S-au 
făcut numeroase apeluri pentru a se lua măsuri de salvare a ei, de către numeroase 
publicaţii: „Magazin istoric”256, „Scânteia”257, „România pitorească”258, „Orizont”259 şi într-
unul din numerele revistei „Contemporanul”. D. Almaş şi Ion Scurtu, în cartea „Turism 
cu manualul de istorie”, arătau că Arnota „este unul din monumentele de valoare, care 
trebuie să se afl e în atenţia restauratorilor”.260

Institutul de cercetări în construcţii (I.N.C.E.R.C.) Bucureşti a elaborat documentaţia 
pentru salvarea mânăstirii. S-a realizat o fundaţie specială, care preia solicitările seismice 
şi le neutralizează.

În anii şaptezeci au început lucrările de restaurare ale Arnotei şi s-a pornit cu 
consolidarea temeliei. Lucrările de restaurare ale acesteia au durat mai mulţi ani. Dar 
merită orice osteneală pentru această ctitorie voevodală, o construcţie relativ mică, sobră, 
expresia unei armonii care încântă ochiul, de dimensiuni care mărturisesc admirabilul 
simţ al proporţiilor, specifi c artistului popular. Bogăţia ornamentelor şi a împletiturilor 
fl orale uimesc pe orice privitor.

3. BOLNIŢA BISTRIŢEI

Este singura ctitorie ce ne-a rămas de la Craioveşti, datând de la sfârşitul secolului 
al XV-lea. Ea se afl ă în imediata apropiere a mânăstirii Bistriţa261 (Fig. nr. 23)
253  D. Cristescu, Arnota, p.10-12
254  Nicolae Nicolaescu, Furia pietrelor de la Arnota, Magazin istoric, anul IV, nr. 11 (44), noiembrie 1970, p.37-39
255  Nicolae Nicolaescu, Furia pietrelor de la Arnota, p.37-38; vezi şi N. Iorga în Istoria Românilor în chipuri şi icoane
256  Nicolae Nicolaescu, Furia pietrelor de la Arnota, p.37-39
257  Mihai Dumitrescu, Două monumente vestite din Oltenia solicită respect şi grijă, Scânteia din 20 august 1972
258  Seisme la Arnota, România pitorească, nr. 9/1972, p.23
259  Ing. Dinu Moraru, Arnota va fi  salvată, în Orizont, supliment social-cultural, augsut 1973, p.20
260  D. Almaş şi I. Scurtu, Turism cu manualul de istorie, Editura pentru turism, Bucureşti, 1973, p.268
261  Nicolae Ghica-Budeşti, Evoluţia arhitecturii în Oltenia şi Muntenia, partea a II-a, vechiul stil românesc din veacu 

al XVI-lea, Vălenii de Munte, 1931, p. 12. Autorul arată că paraclisul mânăstirii Bistriţa este clădit de Barbu 
Craiovescu, călugărit sub numele de Pahomie în 1495 sau 1517. Vezi şi Al. Odobescu, Schiturile şi moaştele 
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Nu avem documente pentru a preciza numele ctitorului şi anul zidirii, dar prezenţa 
chipului lui Barbu Craiovescu, pictat pe un perete al Bolniţei, a făcut pe toţi cercetătorii 
să creadă că a fost zidită de el. (Fig. 20)

Fig. 20: Biserica Bolniţa de la mănăstirea Bistriţa, ctitorie a boierilor Craioveşti

E o bisericuţă mică de zid, de 11 m 
lungime şi 4 m lăţime. Se compune dintr-un 
naos pătrat, cu altarul rotunjit în interior şi 
poligonul în exterior; pronaosul lipseşte şi 
pridvorul pe stâlpi din faţa bisericii este din 
altă epocă, probabil de la vornicul Şerban 
Cantacuzino, care ste pomenit aici, într-o 
inscripţie cu data de 1710 şi al cărui chip 
este zugrăvit, cu doamna sa Adriana, pe 
peretele din stânga uşii. Bolta bisericii este 

în formă de cilindru şi fără turlă, ceea ce ar fi  un indiciu de vechime mare, căci îi dă o 
asemănare cu Cotmeana. Construcţia este din piatră, bolovani de munte cu cărămidă pe 
alocuri, însă acestea sunt aşezate fără regulă şi fără fâşiile alternate din veacul al XV-lea. 
Exteriorul este astăzi acoperit cu o tencuială groasă. Dispozia panului, cu naosul pătrat 
şi cu bolta cilindrică, care probabil la origine era vizibilă în faţada principală sub forma 
unui fronton rotunjit, care astăzi este ascuns, ne arată că principiile constructive ale 
acestui mic monument sunt în legătură cu acelea din veacul al XIV-lea. Forma rotunjită a 
altarului nu este un semicerc, ci o curbă mai adâncă. Pridvorul, zugrăvit, după inscripţie, 
pe la 1710, arată că este dintr-o altă epocă decât biserica. Probabil că acest pridvor a 
fost clădit în locul altuia sau în locul unui pronaos mai vechi.262

În interiorul bisericii afl ăm un tablou votiv reprezentând pe Barbu Craiovescu şi pe 
soţia sa Neagoslava.

mânăstirii Bistriţa din Vâlcea, în Bul. Com. Mon. Ist., I, 1908, p.106, unde spune că Barbu Craiovescu a zidit 
bolniţa odată cu mânăstirea Bistriţa. 

262  Nicolae Ghica-Budeşti, Evoluţia arhitecturii în Oltenia şi Muntenia, partea a II-a, vechiul stil românesc din veacul al 
XVI-lea, Vălenii de Munte, 1931, p. 12
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Fig. 21: Barbu Craiovescu – ctitorul Bistriţei şi soţia sa Neagoslava – pictură de la biserica Bolniţa

Barbu Craiovescu (în călugărie purtând 
numele de Pahomie) apare cu părul şi cu barba 
albă, mare, şi alături de el soţia sa, în costum 
vechi, dar cu numele şters; amândoi ctitorii ţin 
în mână bisericuţa.

Uşa de la intrare este frumos sculptată, 
din vremea lui Matei Basarab.263

După părerea unor cercetători, tabloul 
votiv reprezentându-l pe Barbu Craiovescu şi 

soţia sa Neagoslava, ar data dinainte de călugărirea lor.264

4. BISERICUŢELE DIN PEŞTERĂ

Munţii calcaroşi ai comunei Costeşti au numeroase peşteri. Într-una din aceste 
peşteri numită Peştera Liliecilor sau Peştera Sfântul Grigore Decapolitul se afl ă două 
bisericuţe, una „la întuneric”, iar cealaltă „la lumină”.

Tradiţia ne spune că aici, în peşteră, a fost primul altar de închinăciune de la 
Bistriţa.265

Prima dintre aceste bisericuţe, cea de piatră, este lungă de 5 m şi lată de 2,5 
m. Aici se păstrau moaştele Sfântului Grigore Decapolitul şi obiectele mai de preţ ale 
mânăstirii. Altarul şi intrarea sunt despărţite şi conturate prin zid de cărămidă. Această 
biserică poartă hramul „Intrarea în biserică” (Ovidenia) – 21 noiembrie. În partea dreaptă, 
la intrarea în biericuţă, se afl ă chilia sihastrului, cioplită în stâncă. Sihăstria aceasta este 
socotită una dintre cele mai vechi aşezări bisericeşti de la noi din ţară.266

Moaştele se găseau în biserică şi în vremea lui Radu Vodă Mihnea (1611-1616 şi 
1620-1623). Acest voievod a vizitat peştera şi a făcut un coşciug din lemn pentru Grigore 
Decapolitul.267

Bisericuţa Ovidenia a fost zidită în anul 1633, de Mitropolitul Teofi l. Acesta fusese 
egumen la Bistriţa, episcop de Râmnic şi, în cele din urmă, a ajuns mitropolit. El a zidit 
această biserică ca o preţuire pentru Bistriţa şi pentru că peştera îl salvase de la moarte 
într-o vreme de primejdie.268

263  Al. Odobescu, Schiturile şi moaştele mânăstirii Bistriţa din Vâlcea, în Bul. Com. Mon. Ist., I, 1908, p.102
264  Al. Efrem, Pictura interioară din paraclisul Mânăstirii Bistriţa – Vâlcea, Bul.Mon.Ist., anul XLI, nr. 3, 1972, p.69
265  Pr. D. Bălaşa, Sihăstriile Ovidenia şi Sfi nţii Îngeri, Mitropolia Olteniei, IX, nr. 9-10, septembrie-octombrie, Craiova, 

1957, p.663
266  Virgil Drăghiceanu, Monumentele Olteniei, în Bul. Com. Mon. Ist, XXVI, fasc. 76 (aprilie-iunie), 1933, p.56
267  Pr. D. Bălaşa, Sihăstriile Ovidenia şi Sfi nţii Îngeri, Mitropolia Olteniei, IX, nr. 9-10, septembrie-octombrie, Craiova, 

1957, p.663
268  Pr. D. Bălaşa, Sihăstriile Ovidenia şi Sfi nţii Îngeri, Mitropolia Olteniei, IX, nr. 9-10, septembrie-octombrie, Craiova, 

1957, p.663
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Ctitoria lui Teofi l s-a deteriorat din cauza umidităţii peşterii şi a fost reparată de 
Macarie Ieromonahul la 1737. O altă reparaţie, dar de mai mică însemnătate, şi pictura 
i s-au făcut la începutul secolului al XIX-lea, de către egumenul mânăstirii Gavriil, care a 
scris şi o pisanie, în care apar numai anii 18... Acesta a fost egumen la Bistriţa între anii 
1830-1833.

În bisericuţă, aproape de intrare, sunt două chipuri de ctitori: Daniil egumenul şi 
Macarie egumenul. Acesta din urmă a fost la Bistriţa între anii 1742 şi 1743.269

A doua bisericuţă este cea din cărămidă, mai mare decât prima. Are hramul Sfi nţii 
Îngeri şi este aşezată la intrarea peşterii care se deschide spre prăpastie. Este acoperită 
cu şiţă, având altarul în semicerc şi trei ferestre. Naosul este pătrat. Nu se cunoaşte 
precis când a fost construită, probabil că odată cu cealaltă, de către Teofi l, episcopul 
Râmnicului, şi a fost refăcută la 1732.270

Pictura bisericii a fost refăcută între 1781-1782. Fiind distrusă de un incendiu, a 
fost reînnoită între 1828-1831.271

În biserică se afl ă şi câteva chipuri de ctitori: Ştefan arhimandrit, egumenul Bistriţei, 
Grigore ieromonah proegumen, Daniil din Peşteră (1781-1782).

Unele îmbunătăţiri au fost aduse celor două sihăstrii în anii 1944-1945, de către 
călugării Inochentie Hăţiş şi Varvara Greabu.272 

CU privire la rolul peşterii Sfântului Grigore Decapolitul şi a altor peşteri, amintim 
că mănăstirea Hurez, în vremuri de restrişte, îşi ascundea aici tezaurul, odoarele şi 
scrisorile.273

Scriitorul alexandru Vlahuţă ne-a lăsat cea mai frumoasă descriere a acestor 
bisericuţe în „România pitorească”, lucrarea lui cea mai de seamă. 

269  Pr. D. Bălaşa, Sihăstriile Ovidenia şi Sfi nţii Îngeri, Mitropolia Olteniei, IX, nr. 9-10, septembrie-octombrie, Craiova, 
1957, p.664

270  A. Sacerdoţeanu, Inscripţii şi însemnări din Costeşti-Vâlcea, extras din Bul. Com. Mon. Ist., XXVIII, Bucureşti, 1937, 
p. 5

271  Pr. D. Bălaşa, Sihăstriile Ovidenia şi Sfi nţii Îngeri, Mitropolia Olteniei, IX, nr. 9-10, septembrie-octombrie, Craiova, 
1957, p. 665

272  Pr. D. Bălaşa, Sihăstriile Ovidenia şi Sfi nţii Îngeri, Mitropolia Olteniei, IX, nr. 9-10, septembrie-octombrie, Craiova, 
1957, p. 666

273  Ion Ionaşcu, Contribuţii la istoricul Mânăstirii Hurez, p. 34 şi 44.
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5. BISERICA GRĂMEŞTI

Este cea mai veche biserică a satului Costeşti, din câte se mai păstrează în forma 
lor de la început. Este interesantă atât prin felul construcţiei din lemn, cât şi prin trecutul 
ei, fi ind ridicată de Mitropolitul Ştefan (+1668), cel cu metnia de la Bistriţa, devenind ctitor 
şi la Bălăneştii Horezului. Datorită acestui fapt, biserica a fost foarte mult cercetată de 
specalişti ca: Ghika-Budeşti, Drăgiceanu şi alţii. Citind numele pisarului inscripţiei afl ăm 
e întâiul preot slujitor. Pe peretele sudic al bisericii şi la altar, în exterior, afl ăm o serie 
întreagă de însemnări funerare. Icoanele împărăteşti şi prăznicarele, care s-au menţinut 
până în zilele noastre, toate rămase de la Mitropolitul Ştefan, ctitorul bisericii, astăzi 
nu mai sunt la locul lor. Aceste icoane au fost executate foarte îngrijit şi cu un colorit 
minunat.274

Inscripţia săpată în lemn la intrare, în traducere, prezintă următorul cuprins: „cu voia 
Tatălui, şi cu ajutorul Fiului, şi cu săvârşirea Sfântului Duh, acest sfânt hram dumnezeesc 
l-a ridicat în slava şi cinstea Adormirii Preasfi ntei Născătoare de Dumnezeu, cu trudă, 
Arhiepiscopul şi Mitropolitul chir Ştefan. S-a zidit din temelie până la săvârşire, în zilele 
lui io Grigore Voevod, în anul 7173 (1664). Am scris eu popa Stan.”275

Simplitatea planului şi, în general, a liniilor arhitecturii interioare se refl ectă şi în 
formele exterioare la biserica de la Grămeşti. Ea are înfăţişarea unei case de locuit (Fig. 
22) şi este una dintre cele mai vechi biserici de lemn ce ni s-au mai păstrat în ţară. Nu 
are, în afară de forma poligonală a părţii dinspre răsărit, unde se afl ă altarul, şi de crucile 
care marchează, în locul obişnuitelor „săgeţi”, vârfurile coamei învelitorii, nici un alt semn 
exterior care să o deosebească prea mult de o casă. Ridicată pe o fundaţie din piatră 
zidită cu mortar, prin intermediul căreia se face adaptarea fi rească a clădirii de lemn la 
terenul uşor accidentat, ea este precedată, spre apus, unde se găseşte intrarea, de un 
pridvor la care se ajunge pe o scară lăturalnică. În contrast cu pridvorul, scund ca o prispă 
de casă, cele trei încăperi rituale, pronaosul, naosul şi absida, sunt monumentalizate prin 
acoperirea lor cu bolţi în leagăn, care totuşi abia atinge o înălţime de 4 m la cheie.

274  A. Sacerdoţeanu, Inscripţii şi însemnări din Costeşti-Vâlcea, extras din Bul. Com. Mon. Ist., XXVIII, Bucureşti, 1937, 
p. 10

275  A. Sacerdoţeanu, Inscripţii şi însemnări din Costeşti-Vâlcea, extras din Bul. Com. Mon. Ist., XXVIII, Bucureşti, 1937, 
p. 10; vezi şi N. Ghika-Budeşti, Câteva biserici de lemn din Oltenia, Bul. Com. Mon. Ist, XIX, 1926, p. 10
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Fig. 22: Biserica Grămești (1664)

La biserica de la Grămeşti observăm 
cumpătare în formă şi dimensiuni, se 
oglindeşte de asemenea modestia, dar 
şi priceperea cu care meşterul popular a 
reuşit să realizeze opere valoroase chiar 
cu mijloace extrem de reduse.276

Biserica de la Grămeşti are bârnele 
încheiate cu cuie de lemn, stîlpii de la pridvor 
sunt legaţi prin bârne tăiate în acoladă, în 
felul arcadelor. Brâul de la mijloc, ce se 
afl ă la alte biserici, aici lipseşte. În schimb, 

cornişa pe care se ridică acoperişul ţuguiat, imită cornişa de cărămizi în zimţuri, numai 
din spirit de podoabă şi imitaţie, fără nici o nevoie organică rezultată din modul de a se 
lucra al lemnului.277

Deşi are o vechime de peste trei secole, biserica de la Grămeşti se afl ă în stare 
bună şi în ea se desfăşoară serviciul religios de către preotul Ovidiu Mureşan. Se bucură 
de o mare atenţie din partea vizitatorilor. Are un cimitir ce se întinde pe o suprafaţă de 
800 mp. Este unul din principalele monumente istorice ale comunei Costeşti.

6. BISERICA ŢIGĂNIA (DE LA PĂR) 

Se afl ă în satul Bistriţa. Este destul de veche, datând din anul 1689, şi n-a suferit 
modifi cări în zidărie. Pictura ei este mai nouă. Din  pomelnicul ei, publicat în anul 1936 
de preotul Th. Bălăşel (un manuscris din 1798 al lui Dionisie Eclesiarhul), lipsesc foile 
cu numele ctitorilor. Uşa bisericii face pereche cu uşa de la biserica Arnotei şi după câte 
se spune, au fost ale vechii biserici a mânăstirii Bistriţa. Se mai numeşte şi „biserica de 
la Păr”.278   

276  Gr. Ionescu, Istoria arhitecturii în România, vol. I, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1963, p. 296
277  V. Drăghiceanu, Vechea biserică de lemn din Grămeşti – Vâlcea, în Bul. Com. Mon. Ist., anul III, 1910, p. 112
278  V. Drăghiceanu, Vechea biserică de lemn din Grămeşti – Vâlcea, în Bul. Com. Mon. Ist., anul III, 1910, p. 112
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Fig. 23: Biserica Ţigănia, zisă şi biserica de la Păr (1689)

Are formă de navă, acoperită cu şindrilă. A fost 
construită de Pârvu Cantacuzino logofătul şi Paisie, 
arhimandritul mânăstirii Bistriţa, după cum s-a mai arătat, la 
1689. Acest lucru reiese clar din inscripţia afl ată la intrare: 
„... am rădicat zidind casa aceasta noi robii tăi, Pârvu 
Cantacuzino logofăt şi Paisie arhimandritul Bistriţii... august 
dni leat 7197 (1689)”279

Probabil să fi  fost reparată între anii 1775 – 1776 
(data unui pomelnic).280 În timpul domnitorului Nicolae 
Mavrocordat, la 1788, sub episcopul de Râmnic Filaret, 
egumen fi ind la Bistriţa Nectarie, s-a reparat şi zugravit de 
către zugravul Ion Pop Tudor, fapt ce reiese din inscripţia 

pictată la interiorul bisericii.281

Astăzi biserica este deschisă cultului religios de către preotul Ion Mladin şi are în 
apropiere un cimitir. În 2012 au început lucrările de restaurare ale acestei biserici.

7. BISERICA FOSTULUI SCHIT DE SUB PIATRĂ (44 DE 
IZVOARE)

Biserica satului Pietreni, fost schit, se mai numeşte şi „De Sub Piatră” sau „44 de 
Izvoare” a fos zidită în anul 1701 de către Ştefan Ieromonahul, ajuns apoi egumen al 
mânăstirii Bistriţa, care a mai ridicat şi biserica fostului schit Păpuşa.

Zidirea acestei biserici s-a făcut pe locul alteia mai vechi, căci după cum spune 
Ştefan în predoslovia pomelnicului, este ctitor nou, împreună cu ieromonahii Epifanie şi 
Nicodim. Aşa se explică şi faptul că Odobescu găsise acolo obiecte de cult purtând data 
1694. Va fi  fost deci, mai înainte, o biserică din lemn, care la 1701 a trebuit refăcută.282

Din inscripţia afl ată la intrare afl ăm anul construirii acestei minunate biserici de zid: 
„Acest sfânt hram s-au ridicat întru laudă lui Dumnezeu şi cinstea sfântului său Nicolae 
şi s-au zidit cu toată nevoinţa de smeritul chir Ştefan ieromonah, egumen ot Bistriţa, 
ajutorând şi Epifanie ermonah, Nicodim ermonah, întru veşnică pomenirea lor, Domnul 
şi stăpânitorul ţării fi ind Constantin Brâncoveanu Basarab voevodul leat 7209 (1701)”.283

279  V. Drăghiceanu, Vechea biserică de lemn din Grămeşti – Vâlcea, în Bul. Com. Mon. Ist., anul III, 1910, p. 112
280  N. Stoicescu, Bibliografi a localităţilor şi monumentelor feudale din Ţara Românească I, vol. I, p. 678
281  A. Sacerdoţeanu, Inscripţii şi însemnări din Costeşti-Vâlcea, extras din Bul. Com. Mon. Ist., XXVIII, Bucureşti, 1937, 

p. 13
282  A. Sacerdoţeanu, Pomelnicul Schitului Pietreni, Mitropolia Olteniei, anul XXIV, nr. 1-2, ianuarie, Craiova, 1972, p. 

105
283  A. Sacerdoţeanu, Inscripţii şi însemnări din Costeşti-Vâlcea, extras din Bul. Com. Mon. Ist., XXVIII, Bucureşti, 1937, 

p. 11
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Apar aici şi portretele ctitorilor: Ştefan egumenul Bistriţei, Grigore proegumen 
al Bistriţei, Lavrentie ermonah, Gherman ermonah şi eclesiarh al Bistriţei, Popa Pătru 
Schiteanu.284

Înainte de 1763, probabil în timpul războaielor turco-austriece, când episcopul 
Climent o înzestrează cu cărţi, biserica a fost descoperită şi jefuită de turci, încât a fost 
nevoie de o adevărată resaurare şi înzestrare, cum se arată în pomelnic. Refacerea 
picturii a avut loc mai târziu, la 1779, de către Grigore proegumen al mânăstirii Bistriţa, 
împreună cu Gherman eclesiarh şi Lavrentie monah, purtător de grijă fi ind popa Pătru 
Schiteanu, cum se arată în inscripţia pictată, învrednicindu-se cu aceasta Efrem zugravul.

În anul 1784 a fost nevoie de o nouă acoperire a bisericii, când averea ei se 
îmbogăţeşte cu odăjdii şi cărţi. Cum acoperişul de şindrilă dura 40-50 de ani, va fi  refăcut 

în 1831.
Pomelnicul schitului, care ne dă aceste informaţii, 

constituie o adevărată cronică.285

Biserica este un monument istoric simplu, scund, 
fără turlă, cu un acoperiş de şindrilă.

Fig. 24: Schitul 44 de Izvoare din Pietreni (1701)

Biserica de la Pietreni a fost găsită în anul 1935 
de Aurelian Sacerdoţeanu în stare foarte rea. Ulterior a 
fost refăcută, încât astăzi (1977) în ea se ofi ciază cultul 
religios de către preotul Fulga Dumitru şi cântăreţul 
Rădescu Nicolae.

Restaurarea bisericii fostului schit a fost fi nalizată 
în anul 2011 şi în prezent seviciul religios este ofi ciat de 

către preotul Ion Mladin.
Cimitirul bisericii se afl ă puţin mai departe (spre sud) şi provine de la un lot de 

pământ cu o suprafaţă de 1500 mp, primit de biserică în 1864. Aici a fost construită cu 
ajutorul sătenilor şi o capelă.

Biserica amintită şi locurile pitoreşti din apropiere, merită a fi  vizitate. 
Mai amintim că lângă biserică se afl ă şi bazinul în care a fost captată din cele 44 

izvoare apa potabilă pentru nevoile locuitorilor din Pietreni, Văratici şi Costeşti.

284  A. Sacerdoţeanu, Inscripţii şi însemnări din Costeşti-Vâlcea, extras din Bul. Com. Mon. Ist., XXVIII, Bucureşti, 1937, 
p. 11

285  A. Sacerdoţeanu, Pomelnicul Schitului Pietreni, Mitropolia Olteniei, anul XXIV, nr. 1-2, ianuarie, Craiova, 1972, p. 
105
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8. BISERICA PĂPUŞA

Are o aşezare pitorească, pe un pisc de piatră la poalele Muntelui Arnota, pe 
partea stângă a râului Bistriţa, în faţa mânăstirii cu acelaşi nume. A fost construită de 
Ştefan, stareţul Bistriţei, în anul 1712.

Biserica fostului schit Păpuşa (Eleonul) are hramului Sfântul Grogore Decapolitul. 
Probabil a fost făcută mai întâi de boierii Craioveşti, la sfârşitul secolului al XV-lea şi 
începutul secolului al XVI-lea, iar între anii 1711-1712 să fi  fost refăcută de Ştefan, 
egumenul mânăstirii Bistriţa. A fost metoh al mânăstirii Bistriţa.286

Fig. 25: Biserica Păpuşa din Bistriţa (1712)

Inscripţia de la intrarea bisericii are următorul conţinut: 
„Sfânta biserică aceasta din temelia ei zidită iaste, întru 
cinste şi pohta la Sfântului Grigore Decapolitul, de robul lui 
Dumnezeu chir Ştefan egumen, ot Bistriţa, ajutorându şi alţi 
fraţi cu ce s-au îndurat, ca în veci să aibă bună pomenire, 
în zilele bunului credincios io Constantin Voievod, leat 7220 
(1712)”.287

În interior se afl ă o altă inscripţie care spune: „... şi 
nastavnic fi ind cuv. Chir Ştefan sfi ntei lavre Bistriţi şi s-au 
zugravit la leat 7220 (1712)”.288

Arhitectura bisericii Păpuşa este foarte simplă, fără 
arcaturi şi panouri, ci numai un simplu brâu în formă de tor, 

care o încinge de jur împrejur. Partea cea mai importantă este turla, cu plan octogonal, 
ridicată pe o bază cubică înaltă. Decoraţia ei este cu arcade în semicerc, amintind mult 
de turla bisericii de la Arnota.289 Biserica mai are şi o mică tindă pe stâlpi.

În biserică sunt zugrăviţi Constantin Brâncoveanu cu Doamna Maria, Constantin 
– unul din fi i săi şi una din fi icele lor, Safta, care a fost soţia vornicului Iordache Creţeanu. 
În tindă sunt portretele lui jupân Iordache Vel Postelnic şi al lui jupân Andronache, care 
au contribuit la zugrăvirea bisericii.290

Pomelnicul bisericii a fost văzut de Alexandru Odobescu, care credea să fi  fost 
scris încă de la zidire, iar în el, printre alţii, erau trecuţi, în parte şi neamul Doamnei 
Maria, soţia lui Constantin Brâncoveanu.291

286  N. Stoicescu, Bibliografi a localităţilor şi monumentelor feudale din Ţara Românească I, vol. I, p. 472
287  A. Sacerdoţeanu, Inscripţii şi însemnări din Costeşti-Vâlcea, extras din Bul. Com. Mon. Ist., XXVIII, Bucureşti, 1937, 

p. 12
288  A. Sacerdoţeanu, Inscripţii şi însemnări din Costeşti-Vâlcea, extras din Bul. Com. Mon. Ist., XXVIII, Bucureşti, 1937, 

p. 12
289  N. Ghika, Budeşti, Evoluţia arhitecturii în Muntenia şi Oltenia, partea a IV-a, Schitul Păpuşa, în Bul. Com. Mon. Ist., 

anul XXIX, fascicola 87-90, 1930, p. 68
290  Al. Odobescu, Schiturile şi moaştele mânăstirii Bistriţa din Vâlcea, în Bul. Com. Mon. Ist., I, 1908, p.103
291  Al. Odobescu, Schiturile şi moaştele mânăstirii Bistriţa din Vâlcea, în Bul. Com. Mon. Ist., I, 1908, p.103
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Acum 80 ani, pomelnicul bisericii Păpuşa, cu o frumoasă scriere, a fost văzut de 
către Aurel Sacerdoţeanu, dar în prezent nu ştim dacă se mai păstrează pe undeva.292

În muzeul de Artă al României afl ăm picturi cu imaginea bisericii Păpuşa, făcute 
de pictorii Szatmarz şi Trenk.293

Astăzi biserica deserveşte satul Bisriţa, serviciul religios fi ind ofi ciat de preotul Ion 
Mladin. Are şi un mic cimitir lângă.

9. BISERICA CIOROBEŞTI

Se afl ă în cătunul Ciorobeşti din satul Pietreni. A fost zidită în anul 1750 de către 
egumenul Antonie de la mănăstirea Bistriţa.

Inscripţia bisericii are următorul conţinut: „Această sfântă şi dumnezeiască 
biserică întru carea să cinsteşte şi să prăznuieşte Ovedenia prea Sfi ntei de Dumnezeu 
Născătoare şi pururea Fecioara Maria, care din temeliile iastă zidită de bunu gându şi cu 
toată cheltuiala Sfi nţiei sale chir Antonie igumenul Bistriţei, în zilele Prealuminatului domn 
Io Grigore Voievod, la curgerea anilor, cu blagoslovenia pre Sfi nţiei sale iubitorului de 
Dumnezău părintelui nostru chir Grigori episcopul Râmnicului Noului Severin, părintele 
proigum Bistriţi, 7258 (1750) August 12 dni”.294

La această biserică afl ăm şi portretele ctitorilor Popa Nicolae, chir arhimandrit 
Antonie egumenul Bistriţei, chir Elarion proegumenul Bistriţei şi Ionichie monah.

În afară de indicaţiile inscripţiei, nu se mai cunoaşte nimic asupra bisericii. 
Pomelnicul bisericii a fost scris între anii 1869-1876 şi nu aduce nicio lămurire în plus 
cu privire la biserică. Este un pomelnic sătesc mai nou şi nu ctitoricesc şi a fost publicat 
integral de către Aurelian Sacerdoţeanu în anul 1933, fi indu-i pus la dispoziţie pe atunci 
de către tânărul preot C. Constantinescu, parohul bisericii.295

Hramul bisericii este „Intrarea în Biserică”. Cimitirul bisericii este de la 1864 şi 
are 1000 mp. Şi în această biserică se ofi ciază serviciul religios, de către preotul Ovidiu 
Mureşan.

292  A. Sacerdoţeanu, Inscripţii şi însemnări din Costeşti-Vâlcea, extras din Bul. Com. Mon. Ist., XXVIII, Bucureşti, 1937, 
p. 12

293  N. Stoicescu, Bibliografi a localităţilor şi monumentelor feudale din Ţara Românească I, vol. I, p. 519
294  A. Sacerdoţeanu, Inscripţii şi însemnări din Costeşti-Vâlcea, extras din Bul. Com. Mon. Ist., XXVIII, Bucureşti, 1937, 

p. 10
295  A. Sacerdoţeanu, Pomelnicul bisericii Ciorobeşti din Costeştii Vâlcei, în Arhivele Olteniei, XII, 1933, p. 242-247
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10. BISERICA GRUŞETU

A fost în trecut biserica propriu-zisă a satului Costeşti şi se afl ă în cătunul Gruşetu, 
pe valea Jidovii. Este construită din lemn şi tencuită.

Fig. 26: Biserica Gruşetu, Costeşti (1801)

S-a clădit înaite de octombrie 1801, pe 
vremea lui Alexandru Moruzi voevod. Crucea 
din curtea bisericii a fost pusă în 1820. 

Satul Costeşti a avut însă biserică şi 
înainte de această dată. În pomelnicul bisericii, 
de la 1804, publicat de A. Sacerdoţeanu în 
anul 1933, şirul domnilor începe chiar cu 
Matei Basarab. Se presupune ca a existat 
o biserica in Gruşetu incă de atunci. Dintr-o 

însemnare pe o Evanghelie se dovedeşte precis că la 1751 exista o biserică din lemn.296

Satul a mai avut o biserică de lemn şi în Munteni, la curţile aşa-zişilor boieri 
Cuceşti, care după tradiţia orală s-ar fi  afl at acolo unde se varsă Valea Dealului în râul 
Costeşti. Valea a ros pământul şi a făcut râpă, năruind biserica. Oase din vechiul cimitir 
erau scoase afară de torent. Nu se poate şti dacă actuala biserica din Gruşetu a fost 
mutată de la Munteni. Poate că pe vreuna din bârne există o inscripţie veche, care ar 
putea să dea explicaţie la această întrebare. Când s-a făcut tencuirea bisericii, pe vremea 
preotului Matei Grigorescu, s-a făcut şi pridvorul care este în prezent. Clopotniţa este 
mai nouă, fi ind zidită şi pictată între 1840 şi 1843 de Constantin şi Gheorghe zugravi.297

Ion Gh. Duca, fi ind ministru al Instrucţiunii Publice, a ridicat câteva icoane dintre 
cele mai bune din această biserică.298

Din alt pomelnic al bisericii Gruşetu-Costeşti, publicat în anul 1964 în Mitropolia 
Olteniei (3-4) de Aurelian Sacerdoţeanu, afl ăm noi date cu privire la această ctitorie. 
Biserica a trebuit să fi e şindrilită din nou în 1834. Atunci s-a luat hotărârea să se procure 
şi clopot. Biserica a fost înzestrată cu obiecte şi vase de cult, cu odăjdii, cărţi şi steag. 
Afl ăm de asemenea despre dania unui negustor de cuie din Horezu.

Dar pomelnicul amintit mai arată ceva. Se vede că Dionisie Eclesiarhul, care a 
avut şedere mai îndelungată la mănăstirea Bistriţa crease aici o şcoală de caligrafi .

Biserica din Gruşetu a avut un cimitir în apropiere. O vreme (câteva zeci de ani) 
biserica a fost părăsită, serviciul religios pentru locuitorii satului făcându-se în biserica 
din centrul comunei, constrită acum aproape 75 de ani. În urmă cu vreo 40 ani a fost 

296  A. Sacerdoţeanu, Inscripţii şi însemnări din Costeşti-Vâlcea, extras din Bul. Com. Mon. Ist., XXVIII, Bucureşti, 1937, 
p. 7; vezi şi Pr. I. Popescu-Cilieni, Biserici, târguri şi sate din judeţul Vâlcea, Ramuri, Craiova, 1941, p. 37

297  A. Sacerdoţeanu, Inscripţii şi însemnări din Costeşti-Vâlcea, extras din Bul. Com. Mon. Ist., XXVIII, Bucureşti, 1937, 
p. 7

298  A. Sacerdoţeanu, Inscripţii şi însemnări din Costeşti-Vâlcea, extras din Bul. Com. Mon. Ist., XXVIII, Bucureşti, 1937, 
p. 7
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şindriluită din nou, dar înăuntru nu mai era nimic. A fost restaurată recent, lucrările fi ind 
fi nalizate în 2010 şi redată serviciului religios şi reprezentând un obiectiv de atracţie 
turistică în plus al comunei. Are hramul „Adormirea Maicii Domnului”.

Fig. 27: Pictură de la biserica Gruşetu-Costeşti (exterioară), reprezentându-l pe Sfântul Mucenic Gheorghe 

ucizând balaurul

11. BISERICA SĂCĂTURI

Biserica veche de la Săcături – satul Costeşti 
– a fost construită din zid în anul 1803, de către 
părintele arhimandrit Constantin Bistriceanu, egumen 
al mânăstirii Bistriţa.299

Actuala biserică a fost ridicată pe locul celei 
vechi, ajunsă în paragină, între anii 1912-1919. 
Inscripţia bisericii vechi s-a păstrat, fi ind pusă afară, 
spre nord, în peretele de la altar. Crucea din curtea 
bisericii vechi a fost spartă şi băgată în temeliile celei 
noi, bucăţi din ea putând fi ind văzute în unele locuri 

din această temelie. După mărturisirile celor care au vazut-o, la biserica veche mai era 
o piatră cu inscripţie, pe care a spart-o zidarul şi a pus-o în temelie. Bucata cu anul 
inscripţiei a fost pusă în afară, la amvon, spre sud şi pe ea se poate citi anul 7176 (1668). 
Probabil că aceasta este data bisericii celei mai vechi, care a fost, după cum s-a mai 
arătat, tot din zid. Altfel nu ne putem explica inscripţia ei din piatră. Inscripţia bisericii vechi 
are următorul cuprins: „Această sfântă biserică, unde se prăznuieşte hramul Adormirei 
Nascătoarei de Dumnezeu, s-a zidit din temelie în zilele Prea-înălţatului Domnul Io 
Costandie Peloponesiotul, igumenul mânăstirii Bistriţii, întru a sa veşnică pomenire, la 
leat 1803, August 21.”300

În această biserică se desfăşoară seviciul religios (1977) de către preotul Ion 
Constantinescu şi cântăreţul Puică Haralambie. Astăzi (2012), aici slujeşte preotul Ovidiu 
Mureşan, care face slujbă prin rotaţie la bisericile Săcături, Grămeşti şi Ciorobeşti.

Cimitirul bisericii Săcături, afl at în imediata apropiere, are o suprafaţă de 1200 m 
şi a fost dat bisericii prin împroprietărirea din 1864.

Mai menţionăm că această biserică deserveşte locuitorii din Costeşti (cătunul 
Săcături) şi pe cei din cătunul Mlăci (satul Văratici).

299  A. Sacerdoţeanu, Inscripţii şi însemnări din Costeşti-Vâlcea, extras din Bul. Com. Mon. Ist., XXVIII, Bucureşti, 1937, 
p. 8; vezi şi Pr. I. Popescu-Cilieni, Biserici, târguri şi sate din judeţul Vâlcea, Ramuri, Craiova, 1941, p. 38

300  A. Sacerdoţeanu, Inscripţii şi însemnări din Costeşti-Vâlcea, extras din Bul. Com. Mon. Ist., XXVIII, Bucureşti, 1937, 
p. 8
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12. BISERICA NOUĂ DIN COSTEŞTI (1937)

Temelia acestei biserici a fot pusă în anul 1913, luna septembrie 1, de către 
episcopul Râmnicului Ghenadie Georgescu, paroh fi ind preotul Nicolae Sacerdoţeanu şi 
iniţiatori C. Angelescu, Gh. Bălintescu şi Nicolae Huidu.

Construcţia bisericii s-a terminat în anul 1937, sfi nţindu-se de episcopul D. D. 
Vartolomei al Eparhiei Noului Severin, în ziua de 15 august 1937, cu hramul „Adormirea 
Maicii Domnului”, paroh fi ind preotul Ion Angelescu, epitropi Severian Constantinescu, 
Ioachim Popescu şi Anton Stoicănescu. Din inscripţia afl ată la intrare, deasupra uşii, mai 
afl ăm şi alte nume: Simion Cîrstan (constructor), Ştefan Emil Pantel şi C. Iliescu din Rm. 
Vâlcea, pictori, şi Chiriac N. Stoican, casier.

Preot la această biserică a fost Constantin T. Constantinescu, născut în anul 1906, 
în Costeşti-Vâlcea, hirotonit în anul 1930, licenţiat în teologie. Cântăreţ bisericesc este 
Pistol Gheorghe din Pietreni.301

Au mai desfăşurat activitate la această biserică: preot Ioan Angelescu, născut în 
anul 1896 în Bodeşti-Vâlcea, hirotonit în anul 1918, licenţiat în teologie, fost paroh, a 
rămas onorifi c, optând pentru învăţământ. Cântăreţi: Gh. Puică, născut în 1891, care a 
făcut şcoala de cântăreţi şi a fost numit în 1911, Ion Stănescu, născut în anul 1911, care 
a terminat şcoala de cântăreţi şi a fost numit în anul 1917.302

Biserica din Ferigile a avut şi o casă parohială, o construcţie din zid acoperită cu 
ţiglă, ridicată în anul 1926. În ea se afl ă astăzi dispensarul comunei Costeşti. Cimitirul 
acestei biserici, acolo unde în anii 2000 a fost construită o capelă din lemn, se afl ă în 
Ferigile şi a fost dobândit prin legea de la 1881, având o suprafaţă de 5000 mp.303

13. BISERICA VĂRATICI – O BISERICĂ DISPĂRUTĂ

Biserica din Văratici nu mai există de peste 50 ani, ce se mai poate vedea fi ind 
doar locul unde a fost biserica, unde acum este o troiţă şi pietre din fosta clopotniţă. 

Aceasta era o biserică joasă, 
construită din lemn, ca o casă de locuit, 
cu clopotniţă separată, ca la Gruşetu.

Fig. 29: Biserica din satul Văratici (1818)

Această biserică avea forma din 
imagine, datând din 1818, cu amvonul 
adăugat mai târziu. De fapt, această 

301  Costeşti, Din viaţa bisericească în Oltenia, p. 708
302  Costeşti, Din viaţa bisericească în Oltenia, p. 708
303  Arhivele Statului, Filiala Rm. Vâlcea, Fond Primăria comunei Costeşti, judeţul Vâlcea, Dosar nr. 6/1926, n.p. (Dosar 

cuprinzând lucrările de inventariere a averii ţinutului, afl ată pe teritoriul comunei Costeşti)
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biserică a fost mult mai veche. La început a fost pe acelaşi deal, ceva mai sus, dar 
surpându-se pământul a trebuit să fi e mutată mai jos, la un loc mai bun, după cum spune 
tradiţia. Lucrul poate fi  exact, întrucât un an scris pe o bucată de piatră indică 1781, când 
probabil că exista biserica. Mutarea aceasta o va fi  săvârşit popa Nicolae Vărăticeanu, 
amintit de inscripţie. De jur împrejur, biserica avea un brâu sculptat în serpentine, care se 
mai observau la altar, unde căzuse tencuiala cu care a fost acoperită mai târziu.

Toată zestrea acestei biserici fusese dusă în anul 1935 la biserica din Gruşetu. La 
acea dată, biserica era deja părăsită şi pe cale de a se nărui.304

Inscripţia de la intrare, săpată în lemn, cuprindea următoarele: „Această sfântă 
biserică s-a pornit din temelie în zilele Preluminatului Domn ... Ion Gheorghe Caragea ... 
cu toată cheltuiala ... popi Nicolae Vărăticeanu ... leat 1818 (7229), noiembrie.”

Aurelian Sacerdoţeanu a găsit şi aici anumite inscripţii, din care amintim: pe o 
piatră aruncată în curte, însemnat anul 1781; pe o cruce din curtea bisericii anul 1819; 
pe o icoană a Maicii Domnului pictată pe pânză, data 8 noiembrie 1819; pe icoanele 
prăznicare (două), data 8 august 1863; pe o liturghie tipărită la Sibiu data 8 septembrie 
1848; pe Mineiul lunii ianuarie, Bucureşti, anul 1852.305

Mai amintim că pomelnicul bisericii din Văratici, datat din 1818 cănd se presupune 
că preotul paroh nu avea mai mult de 20 familii, a fost publicat de Aurelian Sacerdoţeanu 
în Mitropolia Olteniei (nr. 5-6) în anul 1965. Avea hramul „Adormirea Maicii Domnului”.

Lângă biserică se afl a şi un cimitir.

V. COSTEŞTI ŞI MOMENTE IMPORTANTE DIN 
ISTORIA ROMÂNIEI

De teritoriul comunei Costeşti se leagă momente importante din istoria patriei, iar 
locuitorii costeşteni au participat activat la numeroase evenimente din trecutul zbuciumat 
al poporului nostru.

Astfel, în prima jumătate a secolului al XIX-lea, situaţia politică în Ţara Românească 
era nesigură din cauza războaielor ruso-turce din această vreme; difi cultăţile economice şi 
intensifi carea exploatării determină puternice frământări sociale, care-şi găsesc expresie 
şi în frecvenţa apariţiei unor haiduci de seamă, bine cunoscuţi. În primele decenii ale 
secolului trecut, pe aceste locuri îl afl ăm haiducind pe vestitul căpitan de haiduci olteni 
– Iancu Jianu.

304  A. Sacerdoţeanu, Inscripţii şi însemnări din Costeşti-Vâlcea, extras din Bul. Com. Mon. Ist., XXVIII, Bucureşti, 1937, 
p. 14

305  A. Sacerdoţeanu, Inscripţii şi însemnări din Costeşti-Vâlcea, extras din Bul. Com. Mon. Ist., XXVIII, Bucureşti, 1937, 
p. 14
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De pădurea dintre Bistriţa şi Horezu, afl ată în vecinătatea Mânăstirii Bistriţa, se 
leagă una dintre cele mai grele bătălii purtate de Iancu Jianu cu ceata sa, alcătuită numai 
dintr-un număr de 12 haiduci, împotriva a circa 200 de poteraşi.306

În satul Bistriţa, în apropierea mânăstirii, pe locul unde astăzi se afl ă casa familiei 
Popian, se găsea la începutul secolului al XIX-lea o cârciumă zisă “a birjarului”, unde 
Iancu Jianu se oprea şi ospăta uneori, împreună cu haiducii Mereanu şi Trancă (informaţie 
orală culeasă de la învăţătorul Constantin Popian). Tot din aceeaşi sursă afl ăm că Tudor 
Vladimirescu, când venea de la boierul Vasile Moangă de la Tg. Jiu, trecea prin Horezu 
şi cobora pe sub munte, prin pădurea Scărişoara, afl ată în apropierea Bistriţei.

Amintirea lui Iancu Jianu şi a faptelor haiduceşti săvârşite în fruntea cetei sale, s-a 
transmis la localnici din generaţie în generaţie, fi gura şi fapta sa de vajnic “împărţitor de 
dreptate” nu s-a uitat nici până în zilele noastre.

1. ANUL 1821

Când Tudor Vladimirescu s-a ridicat împotriva nedreptăţilor sociale şi asupririi 
naţionale, în anul 1821, revoluţia a cuprins în întregime şi ţinuturile din nordul judeţului 
Vâlcea, deci şi teritoriul comunei Costeşti.

Moşenii din rândul cărora se recrutau pandurii aveau să-şi apere libertatea 
ameninţată de cotropirile boiereşti şi mânăstireşti. Ei erau liberi şi proprietari, primejdia 
pentru ei era tendinţa stăpânilor feudali de a-i aservi şi, de aceea, au făcut cauză comună 
cu clăcaşii. În această regiune de munte majoritatea ţărănimii se compunea din moşeni, 
care au constituit masa răsculaţilor şi care au răspuns cei dintâi la chemarea lui Tudor, 
rămânându-i credincioşi până la urmă. Vâlcea, cu un procent de 63% moşeni, se situa 
în fruntea celorlalte judeţe.307

La 19 ianuarie 1821, Tudor însoţit de 40 panduri, a plecat din Bucureşti spre Tg. 
Jiu, a trecut Oltul pe la Budeşti, apoi la Râmnic “el a stat în târg de şi-a potcovit caii”. 
Seara a rămas la Ocnele Mari, unde “cumpără cu bani tot ce-i trebuie şi fără a-i aduce 
cuiva cea mai mică supărare”. Pe drumul de sub munte, care uneşte Rm. Vâlcea cu Tg. 
Jiu, Tudor şi însoţitorii săi au trecut prin Costeşti. La trecerea prin judeţ, oamenii lui Tudor 
l-au ridicat pe vechilul plaiului Horezu, pe care l-au întâlnit ducând la zărăfi a (casieria) 
ispravnicului două mii de galbeni. Tudor i-a ordonat să-l urmeze cu banii şi cu plăieşul 
ce-l însoţea.308

Apelul lui Tudor către popor a produs în rândul ţăranilor efectul unei declaraţii de 
război, dată stăpânirii, boierilor şi întregii orânduiri feudale. Nicolae Iorga arată că “în 
câteva zile focul răscoalei a cuprins toată Oltenia şi ţăranii au început cu toţii a se scula”. 

306  N.D. Popescu, Iancu Jianu căpitan de haiduci, nuvelă originală, Ediţiunea IV, Bucureşti, 1887, p. 58 şi 62
307  Tamaş C., Noi documente privind participarea unor panduri din Vâlcea alături de Tudor Vladimirescu, în Orizont, II, 

336/1969, noiembrie 26, Rm. Vâlcea, p. 2
308  Tamaş C., Noi documente privind participarea unor panduri din Vâlcea alături de Tudor Vladimirescu, în Orizont, II, 

336/1969, noiembrie 26, Rm. Vâlcea, p. 2
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Pandurii cutreierau satele în cete, îndemnând poporul să se răscoale. În acest timp 
dările nu se mai plăteau.309

Într-o jalbă a sătenilor din Tomşani se arată că “Tănasie I., Tudor I., Dumitru s-au 
dusu câte trei la slugeru Tudor şi au venit cu carte să facă 500 de panduri”.310 Acest 
document de mare importanţă dovedeşte că Tudor căuta să-şi întărească armata şi 
este una din informaţiile care atestă participarea vâlcenilor la revoluţie. În mod sigur, la 
apelul lansat de Tudor prin cei trei săteni din Tomşani – localitate vecină – au răspuns şi 
locuitorii satelor din Costeşti.

Viitorul haiduc din Bodeşti (sat vecin cu Costeşti), Nicolae Grozea, a afl at din gura 
unui ţăran de la Bistriţa despre “silnica revoluţie” care izbucnise. Ţăranul de la Bistriţa, 
întâlnise în cale pe drumul Horezului, pe ţăranii din Baia de Fier, veniţi la mănăstirea 
Hurez în frunte cu Dumitru Gârbea, locţiitorul lui Tudor pentru toată Oltenia, să-şi ia 
înapoi vitele sechestrate de mânăstire pentru zisa “neplată a taxelor”.311 

Sătenii care nu s-au înrolat în “Adunarea norodului” au atacat conacele şi moşiile 
bisericeşti şi mânăstireşti. Moşiile mânăstirilor Cozia şi Arnota au fost prădate de 
produsele lor.312

Propovăduind slobozenie şi uşurare de sarcini, Tudor a reuşit să ridice în picioare 
toată Oltenia şi să strângă o armată căreia nicio forţă locală nu-i mai putea rezista. 
Tabăra lui Tudor se afl a la Ţânţăreni. De acolo el puse stăpânire pe Crasna, Polovragi, 
Horezu, Bistriţa şi Cozia, stabilind o reţea de puncte întărită în munţi, consolidând situaţia 
oamenilor săi în Tg. Jiu.313

Trimiţând detaşamente speciale şi ocupând mânăstirile amintite, printre care şi 
Bistriţa, Tudor urmărea să-şi creeze spre munţi o reţea de puncte de asigurare pentru 
baza de operaţii olteană şi eventualele puncte de refugiu şi de rezistenţă în cazul unui 
eşec. El spune că se poate „ţine doi ani sau trei ani luptând pentru drepturile ţării, până 
le va căpăta‟. Mânăstirile prevăzute cu subzistenţele şi trupele necesare urmau să joace 
în ansamblu rolul de apărători ai cetăţenilor.314

Într-un document din 21 ianuarie 1828, la 7 ani de la revoluţia condusă de Tudor 
Vladimirescu, sătenii din satul Costeşti se plâng Domniei că având „o chingă de moşie 
ohamnică de la moşi şi strămoşi, în hotar cu moşia mânăstirii Bistriţa, unde era o cârciumă 
care a fost distrusă de zaveră în anul 1821 şi acum voind să o refacă iar, Egumenul 
mânăstirii nu le îngăduie, zicând că moşia lor este lângă a mânăstirii. Ei cer să fi e slobozi 
pe a lor ohamnică moşie‟.315

309  Tamaş C., Noi documente privind participarea unor panduri din Vâlcea alături de Tudor Vladimirescu, în Orizont, II, 
336/1969, noiembrie 26, Rm. Vâlcea, p. 2

310  Tamaş C., Noi documente privind participarea unor panduri din Vâlcea alături de Tudor Vladimirescu, în Orizont, II, 
336/1969, noiembrie 26, Rm. Vâlcea, p. 2

311  Gârleanu S.I., Haiducul Nicolae Grozea, Editura Militară, 1968, p. 16
312  Colectiv, Istoria României, vol. III, Editura Academiei R.P.R., Bucureşti, 1964, p. 874
313  Gârleanu S.I., Răscoala populară condusă de Tudor Vladimirescu (1821), Editura Ştiinţifi că, Bucureşti, 1966, p. 43
314  Gârleanu S.I., Răscoala populară condusă de Tudor Vladimirescu (1821), Editura Ştiinţifi că, Bucureşti, 1966, p. 43
315  Berindei Dan şi Mutaşcu Traian, Aspecte militare ale mişcării revoluţionare din 1821, Ediţia a II-a revizuită, Editura 

Militară, 1973, p. 70 şi 71
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După intrarea turcilor în Ţara Românească, Tudor a luat hotărârea de a se retrage 
în Oltenia, unde mânăstirile din munţi îi ofereau o bază de rezistenţă îndelungată şi 
sigură. Dar, marele patriot şi iubitor al norodului n-a putut să-şi pună planul în aplicare 
şi să participe personal la el, fi ind ucis mişeleşte din ordinul lui Alexandru Ipsilanti, 
conducătorul Eteriei, care l-a acuzat pe nedrept de trădare.

Lupta de la Zăvideni, pe care pandurii de sub conducerea polcovnicului Solomon, 
care cu un mic corp de oaste a reuşit să ţină piept o perioadă de timp celor 3000 de 
turci, se înscrie între faptele de vitejie ale neamului. Masacrarea grecilor la Drăgăşani a 
pecetlui şi soarta Eteriei din Ţara Românească, după această bătălie armatele Eteriei 
împrăştiindu-se.316

Hagi Prodan, Mihaloglu şi Macedonski s-au retras cu restul de panduri în Oltenia, 
unde s-au unit cu forţele de rezistenţă orânduite de Tudor Vladimirescu – mai înainte 
– sub comanda fratelui său Papa şi a căpitanilor Dumitru Gîrbea şi Ghiţă Haiducul, în 
mânăstirile Tismana, Cozia, Hurezi, Bistriţa, Polovragi şi Lainici.317

Într-un studiu din anul 1972 şi publicat în „Buridava‟, D. Bălaşa şi P. Purcărescu – 
directorul Muzeului Judeţean din Rm. Vâlcea, susţin că ultima bătălie a unor reduse forţe 
eteriste, conduse de serdarul Diamandi şi Matargi-Başa, căpetenie de arnăuţi, alături 
de care a luat parte un corp de 160 panduri şi bulgari – împotriva turcilor susţinuţi şi de 
Bimbaşa Sava, trădător a Eteriei, ar fi  avut loc la mânăstirile Bistriţa şi Arnota, şi nu la 
Cozia cum se afi rma până în prezent.318

După relatarea lui C.D. Aricescu, lupta lui Sava cu serdarul Diamandi, „cu famila 
sa şi cu Matargi-Başa‟, susţinuţi de 160 panduri şi bulgari bine înarmaţi, dispunând încă 
de vreo două tunuri, ar fi  avut loc la mănăstirea Cozia.319 De aici, mănăstirea Cozia a 
fost admisă ca ultimă rezistenţă a lui Diamandi, în toate lucrările de specialitate. Un izvor 
din 22 noiembrie 1821 ne informează însă că luptele au avut loc la mănăstirea Bistriţa. 
Să restabilim faptele: Alexandru Ipsilanti se afl a la Cozia, înainte de a trece în Ardeal 
împreună cu Iordache, şi „ei dau ordin căpitanului Diamandi să plece la mănăstirea 
Bistriţa, lui Mihaloglu la o altă mănăstire din cele 5 judeţe, căpitanului Anastasie la Ocne, 
iar altora în alte părţi‟. Căpitanul Iordache pleacă cu oastea sa spre Argeş.320

Deci, după acest izvor, se hotărăşte ca Diamandi să plece la mănăstirea Bistriţa 
pentru a organiza rezistenţa.

Confuzia nu pare posibilă, întrucât hotărârea se ia chiar în mănăstirea Cozia. 
Mai mult, acelaşi izvor, vorbind despre Sava Fochianus (Popocici), general al Eteriei, 
spune textual: „Sava, după ce s-a unit cu turcii, a pornit cu aceştia împotriva serdarului 
Diamandi, care afl ându-se închis în mănăstirea Bistriţa321, respinge vitejeşte atacurile 
316  Tamaş C., Noi documente privind participarea unor panduri din Vâlcea alături de Tudor Vladimirescu, în Orizont, II, 
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duşmanului, dar fi ind înşelat de Sava, s-a predat duşmanului nemilos şi îndată după ce 
nenorocitul a fost trimis la Constantinopol322, a fost decapitat‟323.

C.D. Aricescu ne informează că împreună cu Diamandi a fost Matargi-Başa324 şi 
împreună cu ei, mai mulţi panduri şi arnăuţi. Lupta a început la 1 iulie şi a durat două zile. 
Sava i-a promis „cu jurământ viaţa sa şi a familie sale, cum şi iertarea pandurilor, în fi ne, 
păstrarea rangului cârc-serdar‟325.

Matargi-Başa, împreună cu un grup de panduri, „gugi noaptea din mânăstire‟. 
Diamandi, „cu 70 de panduri şi bulgari, cu două steaguri şi două tunuri‟, au fost trimişi 
la Bucureşti la Cheia-Bei, care i-a trimis prin Silistra, la Constantinopol, unde au fost 
măcelăriţi.326 

Aproape toate documentele referitoare la locul luptei au fost scrise foarte târziu, 
din amintiri sau povestiri. Ele au fost consemnate la mai bine de o jumătate de secol.327 
În afară de aceasta, este greu de admis că Diamandi s-ar fi  închis într-o mânăstire afl ată 
pe un drum principal, ca al Coziei. „Iată deci – arată autorii – de ce acceptăm izvorul 
menţionat mai sus, care este scris la 4-5 luni (22 noiembrie 1821) după petrecerea 
acestei lupte şi admitem că ea s-a dat nu la Cozia, ci la Bistriţa.‟328

În concluzie, referitor la această problemă, documentul apropiat de eveniment 
poate fi  luat ca argument principal. Într-adevăr, cele două mânăstiri, Bistriţa şi Arnota, 
afl ate la un loc mai retras de la „drumul mare‟, constituiau două puncte întărite, unde 
se putea organiza rezistenţa, iar nu departe de aici era Hurezul, care asigura aceleaşi 
condiţii. După cum am văzut, asediaţii au rezistat, n-au putut fi  scoşi din interiorul zidurilor 
incintei mănăstirii Bistriţa. În plus, pandurii şi eteriştii, fi ind puţini, nu se puteau măsura cu 
forţele mai numeroase ale inamicului, în cazul de faţă forţele otomane şi ale trădătorului 
Sava. De partea lor mai aveau relieful accidentat din zona Cheilor Bistriţei, unde pe 
atunci abia se strecura omul, codrii seculari ai Bistriţei constituind şi ei un preţios aliat 
pentru panduri şi eterişti. Aici forţele otomane mai numeroase nu se puteau desfăşura în 
voie. În cele două mânăstiri, ca şi la Hurez, pandurii puteau găsi provizii şi aliaţi.

Sigur, printre panduri au fost mulţi de prin părţile nordice ale Olteniei, din zonă, 
poate chiar din Costeşti şi satele apropiate, ei cunoscând foarte bine locurile cutreierate 

Vladimirescu, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1967, p. 416, doc. 299 şi p. 371, doc. 278
322  Documentul Răscola 1821, IV, p. 269-270. Diamandi ocupase şi mânăstirea Arnota, vezi A. Oţetea, Documente 

privind istoria României, III, Solidaritatea românilor din Transilvania cu mişcarea lui Tudor Vladimirescu, Editura 
Academiei Române, Bucureşti, 1967, p. 416, doc. 299 şi p. 371, doc. 278

323  Berindei Dan şi Mutaşcu Traian, Aspecte militare ale mişcării revoluţionare din 1821, Ediţia a II-a revizuită, Editura 
Militară, 1973, p. 195

324  C.D. Aricescu, Istoria revoluţiei române de la 1821, Bucureşti, 1873, p. 296, crede că episodul s-a petrecu la 
mânăstirea Cozia

325  C.D. Aricescu, Istoria revoluţiei române de la 1821, Bucureşti, 1873, p. 296
326  C.D. Aricescu, Istoria revoluţiei române de la 1821, Bucureşti, 1873, p. 297
327  Ilie Fotino publică lucrarea Tudor Vladimirescu şi Alexandru Ipsilanti în revoluţia din anul 1821, supranumită zavera, 

Bucureşti, 1874, iar lucrarea lui C.D. Aricescu, Istoria revoluţiei române de la 1821, apare la Craiova în acelaşi an
328  D. Bălaşa şi P. Purcărescu, Luptele pandurilor şi eteriştilor pe Valea Oltului (1821), în Buridava – Studii şi materiale, 

Muzeul Judeţean Vâlcea, 1972, p. 320, mânăstirea Cozia a fost împresurată de turci cu puţin timp înainte de 5 
august, iar ultima luptă cu arnăuţii a avut loc la Râul Vadului, vezi A. Oţetea, Documente privind istoria României, 
III, Solidaritatea românilor din Transilvania cu mişcarea lui Tudor Vladimirescu, Editura Academiei Române, 
Bucureşti, 1967, p. 429-440
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cu ani în urmă de către haiduci. Probabil că pandurii de prin partea locului, văzând că nu 
mai au nicio şansă de a rezista, au rămas în satele lor, în aşteptarea unui alt prilej de a 
continua lupta.

2. PARTICIPAREA LA RĂZBOIUL RUSO-TURC ÎN ANII 1828-
1829

Înfrângerea revoluţiei lui Tudor Vladimirescu de la 1821 şi a grecilor eterişti nu a 
însemnat încetarea defi nitivă a luptei. Odată cu deschiderea ostilităţilor din anul 1828 
dintre Rusia şi Turcia şi mutarea frontului la Dunăre, s-au organizat atât în principate, 
cât şi la popoarele din Balcani, formaţii de luptă anti-otomane. Una din acţiunile acestei 
manifestări din partea românilor o reprezintă corpul de panduri români organizat de 
polcovnicul Solomon, imediat după sosirea trupelor ruse în Oltenia (1828),329 cu locuitorii 
din judeţele acestei provincii. Polcovnicul Solomon a adunat în jurul său mulţi din pandurii 
lui Tudor Vladimirescu, el însuşi fi ind cap de panduri.330

Detaşamentele de panduri români comandate de Solomon – printre care s-au 
afl at şi vâlceni – au purtat lupte grele cu turcii la Calafat, Ciuperceni, Salcia şi alte 
localităţi din sudul Olteniei. Pandurii s-au dovedit „viteji şi destoinici în lupte, obţinând 
multe decoraţii”.331

În iulie 1832, la aproape 3 ani de la terminarea ostilităţilor, subocârmuirile plăşilor 
şi plaiurilor au întocmit listele locuitorilor din judeţul Vâlcea care au fost la război, fi ind 
centralizate apoi într-un registru numit „Catastih de numele pandurilor şi cătanelor care 
au slujit în trecutul război (1828-1829), care se cere din porunca excelenţei sale domnul 
şef al miliţiei Ţării Româneşti”.332

Cu porunca nr. 800 din 17 iunie 1832, marele apărător Alex. Ghica, şeful Miliţiei 
Ţării Româneşti, a ordonat, în urma dispoziţiei primite de la prezidentul plenipotent al 
divanurilor, care era generalul Kiselev, cârmuitorului judeţului Vâlcea, să cerceteze şi 
să trimită „catastişe” despre „ce au slujit între panduri şi cătanele ce s-au întrebuinţat de 
stăpânire în război… care unde au slujit, câţi răniţi, câţi au murit şi câţi au lăsat familie, 
câţi au adestaturi sau nu şi de cine sunt iscălite acestea, cum şi ce cuprindere au”.333 
Situaţia se cerea în scopul acordării unor scutiri de bir pentru foştii luptători, „ca după 
slujba fi ecăruia să li se facă mângâiere”.334 Catastihul de panduri şi cătane…, centralizat 
pe judeţ, cuprinde 594 de nume, dintre care 589 panduri şi 5 cătane.

Satele mănăstireşti, aparţinând mânăstirilor Arnota, Bistriţa, Cozia, Dintr-un Lemn, 
Episcopia Râmnic, Govora, Horezu şi altele, au dat fi ecare între 1 şi 3 panduri.335

329  Istoria României, volumul III, pag. 296
330  C.D. Aricescu, Istoria revoluţiei române de la 1821, Craiova, 1874, p. 278-281
331  Istoria României, volumul III, pag. 296
332  Arhivele Statului Rm. Vâlcea, Fond Ocârmuire, dosar 13/1832, inv. 98, f. 77-91
333  Arhivele Statului Rm. Vâlcea, Fond Ocârmuire, dosar 13/1832, inv. 98, f. 77-91
334  Arhivele Statului Rm. Vâlcea, Fond Ocârmuire, dosar 13/1832, inv. 98, f. 77-91
335  Ion Constantin Vasile, Panduri vâlceni, în File vâlcene, Societatea Prietenii Muzeului Bălcescu, Bălceşti pe Topolog, 

1972, p. 113
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Participarea unui număr însemnat de locuitori din judeţul Vâlcea la războiul din 
1828-1829 constituie o manifestare a maselor populare în lupta pentru independenţă, 
realizată cu imense sacrifi cii. Din catastihul amintit afl ăm date importante despre unul 
dintre fi ii satului Costeşti care a participat la acest război.

Redăm mai jos extras din respectivul Catastih:
„1833 ian. 25 Rm. Vâlcea – Ocârmuirea jud. Vâlcea întocmeşte situaţia pandurilor 

morţi şi răniţi în război (1828-1829), judeţul Vâlcea.
Catastih de cercetare ce s-au făcut pandurilor foşti în campania trecută după 

porunca cinstitei Visterii cu no. 3911.336

No. Numele şi 
porecla lor

Satul de unde 
sunt

Cercetarea ce s-a făcut

1. Ilie Mecu Costeşti L-au împuşcat la Calafat şi ducându-l la 
spital au murit. După încredinţarea satului. 
Şi i-a rămas nevasta lui Maria care are trei 
fete şi doi feciori nevârstnici, nu este de 
nimic, dara altă răsplătire nu i s-a făcut.

(În total sunt trecuţi pe tabel 22 panduri) 
Ocârmuirea judeţului Vâlcea”

ÎNAINTE DE ANUL 1848

Legat de lupta pentru unitatea naţională a românilor, în perioada anterioară 
revoluţiei de la 1848, amintim răspândirea Gazetei de Transilvania în Costeşti-Vâlcea, la 
această publicaţie fi ind abonat egumenul Bistriţeanu de la mănăstirea Bistriţa.

„Gazeta de Transilvania”, ziar din Braşov, a apărut în anul 1838 sub conducerea 
profesorului George Bariţiu, unul dintre fruntaşii revoluţionari transilvăneni de la 1848. 
Înfruntând foarte mari greutăţi, gazeta a luptat în coloanele ei pentru drepturile culturale 
şi politice ale poporului român şi a luat poziţie hotărâtă şi în chestiunea limbii. Chair 
George Bariţiu, în suplimentul gazetei, „foaia pentru minte, inimă şi literatură”, arată că 
între românii din Transilvania şi cei din Moldova şi Ţara Românească este un contact 
„naţional strâns” care chezăşuieşte existenţa naţiunii române.337

Conştiinţa unităţii naţionale se regăseşte şi în scrierile lui Vasile Alecsandri, Gricore 
Alexandrescu, Costache Negruzzi, Cezar Bolliac, Nicolae Bălcescu, Mihail Kogălniceanu 
şi a altor oameni de seamă, apărute în paginile Gazetei şi suplimentelor ei. Bariţiu avea în 
acelaşii timp strânse legături personale cu intelectuali ca: Eftimie Murgu, August Treboniu 
Laurian, Florian Aron, Nicolae Bălăceanu care îşi desfăşurau activitatea în Moldova şi 

336 Ion Constantin Vasile, Panduri vâlceni, în File vâlcene, Societatea Prietenii Muzeului Bălcescu, Bălceşti pe Topolog, 
1972, p. 122

337  Istoria României, Vol. III, p. 122
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Ţara Românească. În acest timp, în concepţia intelectualităţii române se conturează deci 
tot mai puternic, alături de conştiinţa naţională, ideea unităţii naţionale.338

Publicaţia „Gazetei de Transilvania‟ şi-a creat legături cu românii din Ţara 
Românească şi Moldova, din rândul cărora şi-a găsit sprijinitori şi sub raport material, a 
susţinut energic ideea unităţii româneşti, încurajând cercurile progresiste din Principate, 
criticând boierimea şi arătând simpatie şi înţelegere pentru soarta ţărănimii.339

Din corespondenţa lui August Treboniu Laurian şi Gheorghe Bariţiu afl ăm printre 
cei abonaţi la „Gazeta de Transilvania‟ şi pe egumenul Bistriţeanu al mânăstirii Bistriţa-
Vâlcea. Acest lucru reiese din documentele nr. 44, 46 şi 48.

Doc. nr. 44, Bucureşti, 1/13 februarie 1846, A.T. Laurian către Gheorghe Bariţiu: 
confi rmă primirea scrisorii. Trimite lista abonaţilor prin intermediul său la „Gazeta de 
Transilvania‟. Printre abonaţi fi gurează şi Arh. Gavril Bistriţeanu.

„… ascultă, abonaţii sunt aceştia la gazetă:
1. Ştefan Golescu
2. Maioru Voinescu
3. Arhim. Eufrosin Potecă
4. Arh. Gavril Bistriţeanu…‟ (în total 20 abonaţi)340

Doc. nr. 46, Bucureşti, martie 29 / 10 aprilie, 1846, A.T. Laurian către Gheorghe 
Bariţiu… printre altele aminteşte şi despre „situaţia abonamentelor la foile lui Bariţiu‟.

„… La mine ai dumneata să-ţi răspunz pentru 21 ecsemplare de gazetă. Părintele 
Bistriţeanu e abonat la mine şi eu am să răspunz şi pentru dânsul…‟341

Doc. nr. 48, Bucureşti, 21 iunie / 3 iulie, 1846, A.T. Laurian către Gheorghe Bariţiu: 
comunică lista abonamentelor făcute prin intermediul său.

„Bucureşti, 21 iunie 1846. 
Domnule Bariţ!
Apropiindu-se al doilea semestru de abonament la Gazetă, mă grăbesc a vă scrie, 

ca lucrurile fără nicio zăbavă să poată merge pe drumul cel cuvenit. Aşadar, aceştia sunt 
abonaţii care continuă şi pe al doilea semestru:

1. Postelnicu Ştefan Golescu
2. Arh. Gavril Bistriţeanu 
3. Prof. A.T. Laurian
4. D. Nicolae Bălcescu
5. Procuror Cezar Bolliac

338  Istoria României, Vol. III, p. 1028
339  Istoria României, Vol. III, p. 1072
340  Cornelia Bodea, Lupta românilor pentru unitate naţională, 1834, 1849, Editura Academiei Române, Bucureşti, 

1967, Documentul 44, p. 79
341  Cornelia Bodea, Lupta românilor pentru unitate naţională, 1834, 1849, Editura Academiei Române, Bucureşti, 

1967, Documentul 46, p. 282
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6. Căpitan Pleşoianu… 20‟342

Vedem că egumenul Bistriţeanu de la mănăstirea Bistriţa se numără printre puţinii 
abonaţi din Ţara Românească la revista „Gazeta de Transilvania‟, alături de personalităţi 
de seamă ale culturii şi vieţii politice româneşti din acea vreme.

3. REVOLUŢIA DE LA 1848

Revoluţia de la 1848 a avut ecou şi în întreaga Oltenie. Punctul din „Proclamaţia 
de la Izlaz‟, referitor la împroprietărirea ţăranilor clăcaşi, a atras de partea revoluţiei toate 
simpatiile poporului.

La 12 iulie 1848, guvernul provizoriu a dispus trimiterea generalului Gheorghe 
Magheru în Oltenia pentru a organiza oştirea regulamentară formată din voluntari. Între 
14-26 iulie el a urmat itinerariul: Bucureşti – Slatina – Caracal – Craiova – Tatomireşti 
– Broşteni – Turnu Severin – Tg. Jiu, trecând apoi prin Vâlcea, prin târgul Horezului343, 
Costeşti şi celelalte localităţi de sub munte. A sosit la 30 iulie în Rm. Vâlcea. În acea zi, 
Costache Cerchez, administratorul judeţului Vâlcea, anunţând sosirea lui Magheru, îi 
cerea magistratului local să-l întâmpine la marginea oraşului, cu toţi orăşenii, cu garda 
naţională, ca să i se arate, scria Cerchez, „cu acest prilej recunoştinţa ce au către 
persoana d-sale pentru mântuitoarele întreprinderi la care domnia sa se îndeletniceşte 
cu atâta patriotism.‟344 S-a stabilit în cele din urmă la 2 august, la Câmpul Troian, între 
Râmnic şi tabăra dorobanţilor de la Râureni.345

Trecerea generalului Magheru prin judeţele Olteniei a înfl ăcărat poporul, redându-i 
încrederea în revoluţie. Într-o scrisoare adresată generalului Cristian Tell, Magheru 
îl anunţa că a vizitat întreaga Oltenie „… fără a întâmpina cea mai mică stavilă sau 
împotrivire din partea cuiva‟ şi că a fost primit cu cele mai vii şi entuziaste aclamaţii din 
partea „poporului de jos pentru drepturile şi foloasele ce li se făgăduiesc de Constituţie.‟346

În vara anului 1848, printre cei 31 de comisari de propagandă stabiliţi în judeţele 
din Oltenia, a activat în judeţul Vâlcea, alături de alţi 6 membrii şi Teodor, economul 
Bistriţei. În fi ecare sat, comisarul de propagandă trebuia să strângă pe toţi locuitorii, să le 
citească punct cu punct „cele 21 de puncturi ale Constituţiei… nu o dată, ci în mai multe 
zile de-a rândul‟, să ia măsuri „pentru o grabnică înarmare a gvardiei naţionale din oraşe 
şi a tuturor cu suliţe, lănci, coase, topoare, arme de foc şi să-i îndemne a sta a apăra 
drepturile ce le-au dobândit împotriva oricărei năvăliri de străini.‟ În fi ecare localitate, în 

342  Cornelia Bodea, Lupta românilor pentru unitate naţională, 1834, 1849, Editura Academiei Române, Bucureşti, 
1967, Documentul 48, p. 285

343  Ileana Petrescu, Sprijinirea revoluţiei de la 1848, de masele populare din judeţul Dolj, în Revista Arhivelor, anul VII, 
nr. 2, Bucureşti, 1964, p. 144

344  Ileana Petrescu şi Vladimir Osiac, Anul revoluţionar 1848 în Oltenia, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 1973, p. 
61; vezi şi Arhivele Statului Rm. Vâlcea, Magistratul oraşului Rm. Vâlcea, dosar 50/1848

345  Ileana Petrescu, Sprijinirea revoluţiei de la 1848, de masele populare din judeţul Dolj, în Revista Arhivelor, anul VII, 
nr. 2, Bucureşti, 1964, p. 144

346  Ileana Petrescu şi Vladimir Osiac, Anul revoluţionar 1848 în Oltenia, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 1973, p. 
61-62
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prezenţa comisarilor de propagandă, oamenii trebuiau să depună jurământul că vor fi  
credincioşi „voinţei naţiei române, apărând-o din toate puterile împotriva oricărui atac şi 
asuprire‟ şi că îşi vor jertfi  chiar viaţa pentru Constituţie.347

În tabăra lui Magheru de la Râureni, la sfârşitul lunii august, numărul dorobanţilor 
şi al voluntarilor s-a ridicat la 6000, toţi fi ind recrutaţi din judeţele Olteniei.348

Eugenia Mihăilescu, fostă profesoară de istorie la şcoala Costeşti, consemna într-
un scurt istoric al comunei, probabil pe baza unor informaţii culese de la bătrânii satului, 
cu circa 20 ani în urmă, că din Costeşti au fost în tabăra generalului patriot Gheorghe 
Magheru un număr de 26 voluntari care au stat în câmpul lui Troian până la desfi inţarea 
taberei şi plecarea lui Magheru în Austria. Informaţia dată priveşte numărul locuitorilor 
din satele actualei comune Costeşti, care au participat în număr aprecialbil la acţiunea 
de apărare a revoluţiei. Acest lucru este întărit şi de armele găsite după înăbuşirea 
revoluţiei pe la săteni. În mod sigur propaganda făcută  în spijinul revoluţiei de Teodor, 
economul de la mănăstirea Bistriţa, comisar al revoluţiei, i-a înfl ăcărat pe sătenii din 
Costeşti, determinându-i să participe ca voluntari în tabăra lui Magheru.

După înăbuşirea revoluţiei, în Costeşti s-au găsit arme pe la săteni. Astfel, în 6 
noiembrie 1848, subocârmuirea plaiului Cozia înainta Ocârmuirii judeţului Vâlcea trei 
puşti rămase în satele Budeşti şi Costeşti de la soldaţi.349 

La 5 decembrie 1848, subocârmuirea plaiului Cozia trimitea Ocârmuirii judeţului 
Vâlcea lista armelor adunate de la săteni: „Listă de armele ce are d-lui pitaru Nicu 
Vlădescu, subocârmuitorul acestui plai, precum şi câte trele căprăriile ale dorobanţilor în 
slujba acestei Suptcârmuiri:

1. Pătru Borăscu – Costeşti – o puşcă şi două pistoale (însă din pistoale este unul 
stricat)‟.350

Documentele de arhivă mai vorbesc şi de o altă contribuţie adusă revoluţiei de 
la 1848, de un alt monah de la Bistriţa. Astfel, dintr-un raport al Ocârmuirii Episcopiei 
de Râmnic către Mitropolit, reiese că în Oltenia au luat parte activ la revoluţie 6 feţe 
bisericeşti: ieromonahul Atanasie – fostul paroh al bisericii Episcopiei din Râmnic, 
monahul Veniamin Zăgănescu – economul mânăstirii Bistriţa, preotul Radu Şapcă din 
Celei, protopopul Marin Vădăstreanu al plăşilor Ocolul, Oltul de Jos şi Balta din judeţul 
Romanaţi, monahul Teodorit Zăgănescu de la mănăstirea Tismana şi ieromonahul 
Atanasie Stoenescu de la Episcopia din Craiova.351

347  Ileana Petrescu şi Vladimir Osiac, Anul revoluţionar 1848 în Oltenia, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 1973, p. 
67

348  Ileana Petrescu, Sprijinirea revoluţiei de la 1848, de masele populare din judeţul Dolj, în Revista Arhivelor, anul VII, 
nr. 2, Bucureşti, 1964, p. 145

349  Corneliu Tamaş, Anul 1848 în judeţul Vâlcea – Catalog de documente, în Studia et acta, Muzei Nicolae Bălcescu 
(Studia), 1970+1971, Bălceşti pe Topolog, 1971, doc. 139, p. 618. Vezi şi Ocârmuirea judeţului Vâlcea, dos. 
5-1848, fi la 51

350  Ileana Petrescu, Documete privind revoluţia din 1848 din Oltenia, Editura Academiei R.S.R., Craiova, 1969 
(Documente istorice II), doc. nr. 201, p. 208

351  A.M. Pîrvulescu, Contribuţiuni la revoluţia de la 1848 din Oltenia, Rolul preotului Popa Şapcă şi a altor feţe bisericeşti 
în această mişcare, în Arhivele Olteniei, anul XII, Nr. 67+68, Craiova, 1933, p. 191
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4. VREMEA LUI CUZA

Pentru anii anteriori unirii de la 1859, amintim că Ieronim, egumenul Bistriţei a fost 
ales deputat în Adunarea ad-hoc. Acesta fi gura pe lista trimisă la 27 septembrie 1857 
de către Nifon, mitropolitul Ungrovalahiei, către Ministrul de Interne, aşa cum vom vedea 
mai jos:

„Onorabilului Departament din Năuntru
Spre îndeplinirea cererii onor. departament, făcută prin ordinul nr. 7842, se 

împărtăşeşte prin aceasta ştiinţă de numele deputaţilor din cler, aleşi pentru Divanul 
ad-hoc şi anume: ... arhimandrit Ieronim, egumenul mânăstirii Bistriţa, … arhimandrit 
Atanasie, egumenul mânăstirii Sadova, aleşi din partea egumenilor mânăstirilor 
pământeşti … Aceşti şase fi ind, se face cunoascut onor. Departament. 

Nr. 2757     Nifon mitropolitul
1857, sept. 27‟352

Chiar în anul unirii Principatelor, comuna Costeşti a primit vizita domnitorului 
Alexandru Ioan Cuza.

Districtele din nord-vestul Munteniei şi cele din Oltenia au atras atenţia lui 
Alexandru Ioan Cuza şi Mihail Kogălniceanu, fi e în vederea apărării actului unirii, fi e pentru 
consolidarea statului român modern prin înfăptuirea unor reforme sociale, administrative, 
politice şi culturale. La 17 iunie 1859, Cuza, însoţit de Ministrul Afacerilor Străine, Scarlat 
Fălcoianu şi de Ministrul de Război şi cap al armatei din Ţara Românească, Alexandru 
Dimitrie Macedonski, a plecat prin câteva districte de munte şi „România Mică‟.353 

Cu acest prilej, Cuza a vizitat în ordine, localităţile: Târgovişte, Găieşti, Piteşti, 
Câmpulung, Curtea de Argeş, Rm. Vâlcea, mănăstirea Dintr-un Lemn, mănăstirea 
Bistriţa, închisoarea din mănăstirea Arnota, Horezu, Tg. Jiu, Turnu Severin, Craiova, 
Slatina, Caracal şi Turnu Măgurele, înapoindu-se la 30 iunie în Bucureşti.354

Scopul vizitei lui Cuza prin ţară a fost „pentru a mobiliza resursele umane necesare 
completării puterii armate‟, pentru a vedea „starea de spirit a maselor populare‟, exprimată 
printr-o primire entuziastă ce i s-a făcut pretutindeni, deşi se dăduseră dispoziţii să nu se 
organizeze manifestaţii publice cu acest prilej. Cu această ocazie Cuza a luat şi petiţii de 
la oameni.355

352  Colectiv, Documente privind Unirea Principatelor, vol. I, Documente interne, 1854+1857, Bucureşti, 1961, Doc. 
711, p. 573

353  Crăciunescu Şerban, Vizita domnitorului Al. I. Cuza în Oltenia şi nord-vestul Munteniei (iunie 1859), p. 117, extras 
din culegerea Studii şi Articole de istorie, vol. XV, Bucureşti, 1970, p. 118-123

354  Crăciunescu Şerban, Vizita domnitorului Al. I. Cuza în Oltenia şi nord-vestul Munteniei (iunie 1859), p. 117, extras 
din culegerea Studii şi Articole de istorie, vol. XV, Bucureşti, 1970, p. 119

355  Crăciunescu Şerban, Vizita domnitorului Al. I. Cuza în Oltenia şi nord-vestul Munteniei (iunie 1859), p. 117, extras 
din culegerea Studii şi Articole de istorie, vol. XV, Bucureşti, 1970, p. 119
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5. RĂZBOIUL DE INDEPENDENŢĂ (1877 - 1878)

Unul dintre momentele cele mai importante din istoria patriei, la care şi-au adus 
aportul şi costeştenii, a fost războiul de independenţă din anii 1877 – 1878, în care unii 
dintre ei s-au jertfi t pe câmpul de luptă din Bulgaria, împotriva turcilor.

În „Cartea de Aur a comunei Costeşti, judeţul Vâlcea‟, afl ată la Arhivele Statului 
din Rm. Vâlcea, sunt înscrişi printre cei 126 eroi ai comunei şi 4 eroi din războiul de 
independenţă şi anume:

1. Bălintescu Nicolae – soldat – 1877-1878 
2. Constantinescu Nicolae – soldat – 1877-1878
3. Istocescu Nicolae – soldat – 1877-1878
4. Nicolăescu Nicolae – soldat – 1877-1878
Cei 4 eroi mai apar înscrişi şi pe Monumentul Eroilor Neamului din centrul 

comunei Costeşti şi pe Monumentul Independenţei din Rm. Vâlcea. (Fig. 30 şi Fig. 31). 
Monumentul Independenţei din Rm. Vâlcea este un grup statuar ridicat în 1913 de către 
sculptorul I. Iordănescu, „în memoria celor căzuţi în războiul de la 1877-1878‟. Pe acesta 
din urmă sunt trecute şi unităţile din care au făcut parte cei 4 eroi:

1. Bălintescu Nicolae – soldat – Batalionul II Vânători, Regimentul I Linie (aici 
apare sub numele de Istocescu Gheorghe) 

2. Constantinescu Nicolae – soldat – Regimentul IV Linie
3. Istocescu Nicolae – soldat – Regimentul II Dorobanţi
4. Nicolăescu Nicolae – soldat – Regimentul II Dorobanţi

Fig. 30: Monumentul Eroilor din Costeşti Fig. 31: Monumentul Independenţei din Rm. Vâlcea
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În Arhivele Statului din Rm. Vîlcea afl ăm şi un „Tablou cu numele şi prenumele 
locuitorilor din Costeşti medaliaţi şi decoraţi la 1877-1878‟356:

1. Cosmescu Gheorghe
2. Istocescu Nicolae
3. Istocescu Constantin
4. Petrescu Marin
5. Constantinescu Vasile
6. Georgescu Nicolae
7. Rădulescu Nicolae
8. Ionescu Dumitru
Tot pentru participarea la războiul de independenţă, soldatul Ionescu Nicolae din 

Costeşti, a primit „Medalia Comemorativă a Apărătorilor Independenţei‟, conferită de 
Regimentul nr. 2 Dorobanţi – Vâlcea „pentru merite deosebite pe câmpul de luptă‟. Un 
brevet l-a primit în anul 1878 (Fig. 32), iar un altul în anul 1906 (Fig. 33).

Fig. 32: Brevet din 

1878 pentru Medalia 

Apărătorilor Independenţei, acordat Ionescu 

Nicolae din Costeşti, în anul 1878, ca unul care a 

participat la campania din 1877-1878

Fig. 33: Brevet din 1907 acordat Ionescu Nicolae 

pentru participarea la războiul de independenţă 

(1877-1878)

356  Arhivele Statului, Filiala Rm. Vâlcea, Pretura Plăşii Horezu, fond 1085, Dos. Nr. 10⁄1922, fi la 363
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Din „Cartea neamului Stăneştilor‟ din comuna Costeşti, judeţul Vâlcea, scrisă de 
Grigore S. Stănescu357, unul dintre membrii acestui neam, afl ăm şi despre Dumitru S. 
Stănescu (Mitroi), care a participat la războiul de independenţă. (Fig. 34)

Fig. 34: Stănescu S. Dumitru (Mitroi) din Costeşti, participant la războiul pentru independenţă.

În august 1975 am găsit la Elena V. Măgureanu 
din Costeşti – Ferigile, un „Livret de Recunoaştere‟ emis 
de „Societatea Veteranilor Grade Inferioare din Oltenia 
Smârdan‟, fondată la 11 mai 1908 la Craiova, pe numele 
Ionescu Nicolae IV din judeţul Vâlcea, plasa Horezu, comuna 
Costeşti, satul Văratici, de profesie „plugar‟. Din acesta 
reiese că Ionescu Nicolae „e veteran şi a făcut campania din 
1877 – 1878, în Regimentul 2 Dorobanţi-Vâlcea, compania 
a 5-a, din contingentul 1875, cu gradul de soldat, pentru 
care s-a admis ca membru al Societăţii Smârdan‟. Livretul 

a fost emis în decembrie 1909 şi este însoţit de o fotografi e a veteranului. (Fig. 35)

Fig. 35: Livretul de Recunoaştere aparţinând fostului veteran de la 1877-1878 Ionescu Nicolae IV 

(Măgureanu Nicolae) din Costeşti-Ferigile

Cei mai bătrâni oameni ai satelor comunei 
ne-au dat informaţii preţioase despre foştii veterani 
ai războiului pentru independenţă, care în trecut, 
în zilele de sărbătoare, purtau pe piept medaliile 
primite pentru vitejia de care au dat dovadă în 

războiul cu turcii. Astfel, în Costeşti mai pot fi  amintiţi veteranii:
- Frumuşelu C. Petre, din satul Văratici, fost primar în Costeşti timp de 17 ani 

(informaţie de la Frumuşelu Gheorghe, veteran din Primul Război Mondial, azi 
decedat);

- Marcu Lăzărescu, din satul Văratici, şi Măgureanu Nicolae (amintit mai înainte) 
din satul Costeşti (informaţie de la Alexandru Crăcană din Costeşti, pensionar);

- Popescu Ion, din satul Pietreni (informaţie de la I.D. Tudor şi Ticu Gr. Nicolae);
- Liciu Mecu şi Ion Ciopleală, din satul Pietreni (informaţie de la Cosma Constantin 

din satul Pietreni, comuna Costeşti);
- Cosmescu Grigore (Ploaie) şi Istocescu Ion (Goiu), din satul Costeşti (informaţie 

de la Istocescu Gh. Gheorghe, veteran din Primul Război Mondial). Din relatările 
acestuia afl ăm că în anul 1916 veteranul de la 1877, deşi în vârstă, asemenea lui 

357  Cartea neamului Stăneştilor – culeasă şi scrisă de Grigore Stănescu, unul dintre membrii acestui neam. Însemnările 
au fost începute în 1915 şi continuate în 1920 şi 1934. S-au afl at în posesia preotului Constantinescu S. Ion din 
Costeşti, unul dintre reprezentanţii acestui neam.
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Peneş Curcanul (Constantin Turcanu), a cerut în scris să fi e încorporat ca voluntar 
în Regimentul 2 Vâlcea, pentru a participa la războiul de întregire naţională şi a 
rămas mâhnit când nu i s-a îndeplinit dorinţa.
Sătenii din comuna Costeşti, la fel ca şi alţii din satele judeţului Vâlcea, au 

contribuit la ajutorarea materială a războiului cu alimente, îmbrăcăminte, bani ş.a. Mulţi 
vor fi  participat cu carele lor la transportarea diferitelor materiale necesare războiului, pe 
drumurile pe care ei deja le cunoşteau, de pe vremea când se deplasau cu produsele 
pentru vânzare în satele din regiunile de câmpie. Astfel, la 28 mai 1877, prefectul judeţului 
Vâlcea, Simulescu, informa Ministerul de Interne, printr-o telegramă, că din acest judeţ 
a trimis la Slatina 160 de care, pentru transportarea la Turnu Măgurele a lemnăriei 
„trebuincioase la construirea podului de peste Dunăre, de către armata imperială rusă‟ şi 
peste acestea „300 care cu doi boi şi alte 300 perechi de boi cu tânjală, făcând reparaţie 
de Comitetul permanent, am depus a fi  gata la cerere‟.358

Lemnul din pădurile vâlcene, sub formă de scânduri sau grinzi era dus pentru 
nevoile armatei, cu carele la Piatra Olt, iar de acolo cu trenul la Craiova.359

În concluzie, putem spune despre comuna Costeşti, că a contribuit la acest 
important act istoric al poporului nostru, atât prin prezenţa fi ilor ei pe câmpurile de bătălie, 
cât şi prin ajutorul material acordat de către cei rămaşi acasă, după posibilităţile lor.

6. RĂSCOALA DIN 1907

Răscoala ţăranilor din 1907 nu a atins comuna. Sătenii din Costeşti n-au avut 
boier asupra căruia să-şi descarce ura, totuşi ei s-au solidarizat cu ţăranii din Măldăreşti, 
nemulţumiţi de proprietarii de acolo.

În acel an mulţi ţărani din Costeşti erau nemulţumiţi de modul în care a fost făcută 
impunerea la dări, în sensul că nu a fost o echitate, unii cetăţeni din comună care aveau 
mai mult pământ, plăteau puţin sau chiar deloc.

Astfel, poate fi  relatat cazul lui Cosmescu Grigore, veteranul de la anul 1877, care 
şi-a exprimat în public nemulţumirea faţă de nedreptăţi, el spunând că „să plătească dări 
şi cei care au ogrăzi multe‟. Pentru aceasta a fost acuzat de „instigaţie‟ în rândul sătenilor, 
prins şi dus la plasă la Horezu, „aici fi ind bătut crunt, încât abia a mai venit acasă. Toată 
vara s-a târât, n-a mai putut să muncească nimic, i-au rupt oasele‟ (informaţie de la 
Istocescu Gh. Gheorghe, Costeşti).

Despre participarea lui Cosmescu Grigore din Costeşti la acţiunile sângerosului 
an 1907 afl ăm şi din documentele publicate în studiul „Răscoala ţărănească din 1907 
în judeţul Vâlcea‟, apărut în anul 1974. Din documentul 143 afl ăm următoarele: la 20 
martie 1907, Inspectoratul comunal al plăşii Horezu informează Prefectura judeţului 
358  Adăniloaie N., Pagini din lupta poporului român pentru independenţa naţională, 1877-1878, Editura Politică, 

Bucureşti, 1967, doc. 28, p. 135
359  Colectiv, Documente privind istoria României. Războiul pentru independenţă, Vol. III, Editura Academiei R.P.R., 

Bucureşti, 1954, p. 19
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Vâlcea despre agitaţiile din comuna Slătioara şi măsurile luate. Se arată că „e linişte în 
toată plasa. Secretarii comunelor Costeşti, Vaideeni şi Stroieşti Pojogi nu au răspuns 
astă noapte la telefon‟ la niciuna din chemările ce le-au făcut. (I. St. Pleşoianu), inspector 
comunal.360

Documentul 195 – 31 martie 1907 – Adresa prin care Inspectoratul comunal al 
plăşii Horezu trimite Prefecturii judeţului Vâlcea actele adresate lui Grigore Cosmescu 
din Comuna Costeşti, care a instigat la răscoală:

“Inspectoratul plăşii Horezu    
1907 martie 31
Nr. 271
Domnule Prefect,
Am respectul de a vă înainta alăturat un proces verbal şi 3 declaraţii din care se 

constată că individual Grigore Cosmescu din Costeşti a cercat a agita locuitorii comunei 
Costeşti. Totodată se înaintează şi individual Grigore Cosmescu, rugându-vă să dispuneţi 
cele de cuviinţă.

Primiţi vă rog, domnule Prefect, asigirarea respectului ce vă port.
Inspector comunal
D-sale
Domnului Prefect al judeţului Vâlcea.”361

Documentul 198 – 31 martie 1907 – Adresa Inspectoratului comunal al plăşii 
prin care informează Prefectura judeţului Vâlcea că a trimis 11 arestaţi participanţi la 
distrugerea proprietăţii Sordoni din comuna Sătioara Pojogi. Printre cei 11 arestaţi afl ăm 
şi pe Cosmescu Grigore din Costeşti:

“Nr. 3318/1907 aprilie 2
Procuror Tribunalul Loco,
Am onoarea a înainta Dv. pe lângă acesta un process verbal adresat de Dl. 

Inspector comunal al plăşii Horezu şi pe indivizi:
Zamfi r Ion Andrei din comuna Pojogi….. Ion N. Preoteasa şi Grigore Cosmescu 

din comuna Costeşti, care a devastat proprietatea d-lui C. Sordoni din comuna Stroieşti 
Pojogi şi…”.362 Adresa a fost trimisă de către Prefectura judeţului Vâlcea către Tribunalui 
din Rm. Vâlcea.

360  Tamaş C. şi alţii, Răscoala ţărănească din 1907 în judeţul Vâlcea, Societatea „Prietenii Muzeului Nicolae Bălcescu, 
Bălceşti pe Topolog, 1974, p. 176

361  Tamaş C. şi alţii, Răscoala ţărănească din 1907 în judeţul Vâlcea, Societatea „Prietenii Muzeului Nicolae Bălcescu, 
Bălceşti pe Topolog, 1974, p. 228

362  Tamaş C. şi alţii, Răscoala ţărănească din 1907 în judeţul Vâlcea, Societatea „Prietenii Muzeului Nicolae Bălcescu, 
Bălceşti pe Topolog, 1974, doc. 198, p. 230
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Din studiul citat mai înainte mai afl ăm şi despre telegrama prin care Ministerul 
Agriculturii comunică Prefecturii judeţului Vâlcea că locuitorii din Arnota s-au plâns 
împotriva arendaşilor care nu voiesc să încheie învoieli şi îi cere să ia măsuri.363

Ecoul violenţei răscoalei ţăranilor a ajuns în Costeşti. Cei care în acest timp au mers 
cu diferite treburi la Rm. Vâlcea sau în zona Oltului, au putut vedea, dincolo de acestea, 
fl ăcările uriaşe care se ridicau din conacele boiereşti incendiate şi care „noaptea luminau 
cerul şi împrejurimile ca ziua”. La sosirea lor în localitate au istorisit celorlalţi săteni ceea 
ce au văzut (aşa cum ne-a relatat locuitorul Istocescu Gh. Gheorghe din Costeşti).

7. PRIMUL RĂZBOI MONDIAL

Locuitorii comunei Costeşti au participat în număr mare la Primul Război Mondial. 
Aceasta reiese, după cum vom vedea mai jos, din „Cartea de Aur a comunei Costeşti”, 
alcătuită la 9 mai 1929, care cuprinde un număr de 122 de eroi dintre cei 126 în total, 
„morţi şi dispăruţi în războiul pentru întregirea neamului 1916-1918”:

1. Catrina Nicolae, plutonier, 1916-1918
2. Florescu Trifon, sergent, 1916-1918
3. Stoican Vasile, sergent, 1906, Divizia I Obuziere, nu se ştie unde este mort 

(1916-1918)
4. Cîrstea Leontie, caporal, 1905, Regimentul 42 Infanterie, Lagărul de prizonieri 

german, 1 februarie 1917
5. Constantinescu Anghel, caporal, Măldăreşti, 1916-1918
6. Crăcană Florea, caporal, 1916-1918
7. Crăcană Ion, caporal, 1916-1918
8. Dobrinescu Gheorghe, caporal, 1906, Regimentul 42 Infanterie, Spitalul Rm. 

Vâlcea, 5 noiembrie 1916
9. Duţă Ion, caporal, Regimentul 42 Infanterie, Lagărul de prizonieri german, 10 

februarie 1917
10. Giubega Dumitru, caporal, 1916-1918
11. Conescu Constantin, caporal, 1916-1918
12. Istocescu Anania, caporal, 1893, Regimentul 42 Infanterie, mort Cazarma 

Centrală Instrucţie Armata 2 Bacău, 25 februarie 1917
13. Lăcrariu Gheorghe, caporal, 1916-1918
14. Târlescu Gheorghe, caporal, 1916-1918
15. Andrei Gheorghe, soldat, Regimentul 16 Infanterie, mort Spitalul Chirurgical 

Regina Maria – Trotuş, Bacău, 4 septembrie 1917
16.  Avrămoiu Constantin, soldat, 1901, Regimentul 2 Infanterie, mort Iaşi, 12 

februarie 1917

363  Tamaş C. şi alţii, Răscoala ţărănească din 1907 în judeţul Vâlcea, Societatea „Prietenii Muzeului Nicolae Bălcescu, 
Bălceşti pe Topolog, 1974, doc. 198, p. 190
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17. Andrei Ion, soldat, 1916-1918
18. Avram Nechit, soldat, 1915, Regimentul 2 Infanterie, nu se ştie unde este 

mort, 1916-1918
19. Andrei Silvestru, soldat, 1916-1918
20. Bălintescu Constantin, soldat, 1908, Regimentul 42 Infanterie, mort în 

luptele de la Poeana, 31 octombrie 1917
21. Blidaru Gheorghe, soldat, 1894, Regimentul 42 Infanterie, mort în lagărul 

de prizonieri german, 24 ianuarie 1917
22. Bivolariu Mihail, soldat, 1892, Regimentul 42 Infanterie, mort în lagărul de 

prizonieri german, 29 septembrie 1917
23. Bornete Mihail, soldat, Tomşani, 1916-1918
24. Bălintescu Ignatie, soldat, 1908, Regimentul 2 Infanterie, mort spital, 7 

martie 1917
25. Buzilă Gheorghe, soldat, 1916-1918
26. Borăscu Marin, soldat, 1906, Regimentul 42-66 Infanterie, mort comuna 

Ciurea, Iaşi, 21 aprilie 1917
27. Bărănguţă Ion, soldat, 1906, Regimentul 42-66 Infanterie, mort Valea 

Suşiţei, cota 461, 15 septembrie 1917
28. Coca Dometie, soldat, 1916-1918
29. Constantinescu Tudor, soldat, 1916-1918
30. Ciurea Ion, soldat, 1916-1918
31. Colniceanu Alexandru, soldat, 1916-1918
32. Crăcană Dumitru, soldat, 1916-1918
33. Ciortan Gheorghe, soldat, 1916-1918
34. Crăcană Constantin, soldat, 1916-1918
35. Ciortan Gheorghe, soldat, 1916-1918
36. Cravă Ion, soldat, 1916-1918
37. Crăcanuşi Ilie, soldat, 1916-1918
38. Castravete Constantin, soldat, 1916-1918
39. Dimulescu Petre, soldat, 1916-1918
40. Enescu Ion, soldat, 1916-1918
41. Fulgescu gheorghe, soldat, 1916-1918
42. Istocescu Nicolae, soldat
43. Istocescu Ion, soldat
44. Istocescu Haralampie, soldat
45. Ispăşoiu Gheorghe, soldat
46. Istocescu Toma, soldat
47. Ilie Alexandru, soldat
48. Ionescu Şerban Ion, soldat
49. Jidoveanu A. Ion, soldat
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50. Jidoveanu O. Nicolae, soldat
51. Zugravu Constantin, soldat
52. Lăcrariu Gavril, soldat
53. Lăpădat Ion, soldat
54. Loghin Grigore, soldat
55. Loghin Ion, soldat
56. Marinescu Marcu, soldat
57. Matei Nicolae, soldat
58. Mecu Toma, soldat
59. Marinescu Calistrat, soldat
60. Munteanu Hariton, soldat
61. Mierlă Grigore, soldat
62. Marinoiu Dumitru, soldat
63. Matei Constantin, soldat
64. Munteanu Ion, soldat
65. Murariu Ilie, soldat
66. Monafu Dumitru, soldat
67. Mihăilescu Ion, soldat
68. Nicula Gheorghe, soldat
69. Nechersu Gheorghe, soldat
70. Niculăescu Gheorghe, soldat
71. Nicula Constantin, soldat
72. Ologu Grigore, soldat
73. Pavel Moisă, soldat
74. Predoiu Nicolae, soldat
75. Papa Nicolae, soldat
76. Puică Dumitru, soldat
77. Popescu Carp, soldat
78. Pistol Ion, soldat
79. Paraschiva Toma, soldat
80. Preoteasa Toma, soldat
81. Robu Macsim, soldat
82. Robu Meletie, soldat
83. Sanda Nifon, soldat
84. Statie Ion, soldat
85. Stănescu Nicolae, soldat
86. Tiţoiu Niculaie, soldat
87. Tiţoiu Gheorghe, soldat
88. Ticu Constantin, soldat
89. Tapu Gheorghe, soldat
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90. Ungureanu Tudor, soldat
91. Ungureanu Savu, soldat
92. Vîrtopeanu Nicolae, soldat
93. Zamfi r Dumitru, soldat
94. Zamfi r Ştefan, soldat
95. Ciobanu Simion, soldat, Regimentul 42 Infanterie
96. Popescu Nicolae, soldat
97. Popescu Gheorghe, soldat
98. Văduva Gheorghe, soldat
99. Pavel Dumitru, soldat
100. Bărăgănescu Petre, soldat
101. Stoica Petre, soldat
102. Rucă Damian, soldat
103. Castravete Grigore, soldat
104. Ciurea Gheorghe, soldat, 1916-1918
105. Dinulică Luchian, soldat, 1916-1918
106. Crăcănuşi Procopie, soldat, 1916-1918
107. Mărinescu Gheorghe, soldat, 1916-1918
108. Florescu Toma, soldat, 1916-1918
109. Tănasie Nicolae, soldat, 1916-1918
110. Ciorgan Filimon, soldat, 1916-1918
111. Mărinoiu Gheorghe, soldat, 1916-1918
112. Cîrstoiu Constantin, soldat, 1916-1918
113. Lăpădat Constantin, soldat, 1916-1918
114. Nicula Grigore, soldat, 1916-1918
115. Monafu Ion, soldat, 1916-1918
116. Voineag Avram, soldat, 1916-1918
117. Pasmantu Ilie, soldat, 1916-1918
118. Cărfan Ion, soldat, 1916-1918
119. Predoiu Gheorghe, soldat, 1916-1918
120. Surcel Grigore, soldat, (Romani)
121. Slabu Constantin, soldat, 1916-1918
122. Stoica Constantin, soldat, 1916-1918, acasă

Mai sus de mănăstirea Arnota, lângă un izvoraş, afl at în apropierea stânii, se 
găseşte o cruce de piatră pe care sunt scrise numele a doi eroi din Pietreni, căzuţi în 
Primul Război Mondial: „în amintirea eroilor Constantin Castravete, Vasile Marcu, morţi 
în războiul 1916-1918‟.

În vara anului 1921, din iniţiativa dirigintelui Şcolii Costeşti-Ferigile, Gheorghe 
Pretorianu, s-a constituit un comitet compus din învăţători, preoţi, autorităţile comunale 
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şi fruntaşi ai satului, care au pornit apoi la ridicarea monumentului din centrul comunei, 
„în amintirea celor morţi în războiul de întregirea neamului‟.364

Monumentul amintit nu se construise nici în anul 1927. Astfel, la 31 august 1927, 
Prefectura judeţului Vâlcea, aducea la cunoştinţă Preturii plăşii Horezu, că Prefectura a 
autorizat pe directorul Şcolii Generale Costeşti ca „în ziua de 4 septembrie 1927 să dea 
o serbare urmată de bal, în folosul construirii monumentului eroilor‟. Acesta va fi  construit 
la puţină vreme.

La Primul Război Mondial au mai participat şi alţi fi i ai comunei, printre care 
amintim pe Frumuşelu Gheorghe, Stoican Calinic, Duducă Gheorghe, Pamfi l Stoican, 
Huidu Titu, Istocescu Gheorghe, Cosma Constantin şi alţii.

Frumuşelu Gheorghe, în august 1967, împreună cu Cojocaru Simion din satul 
Romani-Horezu, a făcut parte din delegaţia regiunii Argeş. Alcătuită din 16 veterani, care 
au participat la adunarea populară de la Mărăşeşti, cu prilejul aniversării a 50 de ani de la 
victoria purtată de români, pe aceste locuri, împotriva cotropitorilor germani. Cu această 
ocazie el a primit medalia Virtutea Ostăşească, clasa a III-a. (Fig. 36)

Fig. 36: Delegaţia regiunii Argeş prezentă la festivităţile de la Mărăşeşti, august 1967. În spate afl ăm 

pe Frumuşelu Gheorghe (x) din Costeşti, veteran din Primul 

Război Mondial.

În dosarele Primăriei comunei Costeşti de 
la Arhivele Statului din Rm. Vâlcea, afl ăm două 
tablouri care se referă la bunuri ridicate de la 
cetăţeni în timpul Primului Război Mondial. Primul 
tablou prezintă nominal un număr de 84 cetăţeni 
din Costeşti, de la care ostaşii români, afl aţi în 
retragere, au luat diferite bunuri, pentru nevoile 

armatei, printre care amintim: sârmă ghimpată, cai, harnaşamente (pentru călărie şi 
căruţe), căruţe, trăsuri, fân, porumb, tunici, cisme, şei, hamuri şi altele. Se arată că aceste 
bunuri „au fost luate de către convoiul de munte, jandarmi etc.‟ şi că „nu s-au dat bani‟. 
Situaţia centralizată a bunurilor date de cetăţeni pentru ajutorarea armatei române, afl ată 
în retragere, se prezintă astfel:

1 cai 71 Capete
2 harnaşament 12 buc.
3 sârmă ghimpată 766 Kg
4 brişcă braşovenească 13 buc.
5 hamuri 12 buc.
6 pături 2 buc.
7 fân 15000 Kg
8 căruţe 5 buc.

364  Arhivele Statului, Rm. Vâlcea, Inventarul Preturii Plăşii Horezu, Fond 1085, Dosar nr. 10, n.p.



116

9 mantale 1 buc.
10 tunici 2 buc.
11 cisme 1 Pereche
12 porumb 360 Kg

Al doilea tablou prezintă „pagube ce s-au făcut sătenilor de germani şi austro-
ungari‟. Tabloul cuprinde 76 cetăţeni din comună de la care s-au luat următoarele 
bunuri:365

1 Grâu 400
19

Kg
bănicioare

2 Cai 11 capete
3 harnaşamente (hamuri) 6 buc.
4 păsări (gâşte, găini, raţe) 49 buc
5 Purcei 4 buc.
6 împrejmuirea curţii de ulucă de la cetăţeanul Spiridon Istocescu
7 vin – de la Petre Ionescu 300 vedre
8 Cântare 2 buc
9 brânză – de la Alexandru M. Târlea 200 Kg
10 Mere 1670 Kg
11 Magiun 20 Kg
12 Nuci 26000 buc.
13 clopote biserică – de la preot N. Lăzărescu 3 buc.
14 osii de fi er 2 buc.
15 sare – de la Alexie Măgureanu, când se afl a spre 

vânzare în ţară, în comuna Baia din judeţul Gorj
200 Kg

16 butoi de 80 dal. 1 buc.
17 Ţuică 20

1
dal.
butoi

18 Porumb 9475
250

41

Kg
bănicioare
saci

19 care cu prune 2 buc.
20 Fân 32800 Kg
21 Cartofi 100 Kg
22 Biciclete 1 buc.
23 Fasole 100 Kg
24 Căruţe 2 buc.
25 lână (miţă) 324 Kg
26 Pături 13 buc.
27 cergi cânepă 3 buc.
28 Oi 4 buc.

365  Arhivele Statului Rm. Vâlcea, Fond Primăria comunei Costeşti, foi libere
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Din situaţia prezentată vedem că armatele germane şi austro-ungare au luat 
din comună o cantitate foarte mare de bunuri, lăsându-i săraci pe săteni. Aceasta i-a 
nemulţumit pe costeşteni, făcând să crească tot mai mult ura lor împotriva ocupanţilor.

8. AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL

Marea confl agraţie mondială, care a fost războiul trecut, a adus un cortegiu de 
suferinţe şi pentru locuitorii comunei Costeşti. În anii de război în care a fost angajată 
ţara, mulţi fi i ai comunei şi-au pierdut viaţa pe câmpul de luptă, lăsând acasă familii 
îndurerate, văduve şi orfani. Acest lucru reiese şi din „Tabelul nominal de morţi şi dispăruţi 
din actualul război şi urmaşii cu drept de pensie”366, tabel înaintat cu 4 luni înainte de 
ziua victoriei asupra fascismului german, din 9 mai 1945. Pe acest tabel, după cum vom 
vedea mai jos, sunt trecuţi 39 de „morţi şi dispăruţi” din comuna Costeşti:

„Primăria comunei Costeşti
Tabel nominal cu morţi şi dispăruţi din actualul război şi urmaşii cu drept de pensie:
1. Diaconescu Constantin, Locotenent în rezervă, contingent 1928, mort, soţie 

cu 3 copii, Virginia Diaconescu
2. Mituţoiu Iulian, Sublocotenent în rezervă, contingent 1934, mort, soţie cu 2 

copii, Elena I Mituţoiu
3. Zamfi r D. Ion, sergent, contingent 1934, mort, soţie cu un copil, Elena I. Zamfi r
4. Andrei Gh. Petre, sergent, contingent 1934, mort, soţie fără copii, Maria P. 

Andrei
5. Chipurici L. Ion, sergent, contingent 1939, dispărut, soţie cu un copil, Elisabeta 

I.L. Chipurici
6. Ispas Nicolae, caporal, contingent 1936, dispărut, soţie cu un copil, Maria
7. Coca D. Petre, soldat, contingent 1931, mort, soţie fără copii, Ioana
8. Bălintescu Dumitru, soldat, contingent 1935, mort, soţie cu 2 copii, Floarea
9. Nicula Gh. Constantin, soldat, contingent 1932, mort, soţie cu 2 copii, Maria
10. Dincă D. Dumitru, soldat, contingent 1937, dispărut, soţie cu un copil, 

Alexandrina
11. Buzilă Gh. Gheorghe, soldat, contingent 1941, mort, soţie cu 2 copii, Elena
12. Ciorgan I.I. Gheorghe, soldat, contingent 1933, dispărut, soţie cu 2 copii, 

Elisabeta
13. Ispas P. Ion, caporal, contingent 1932, dispărut, soţie cu 3 copii, Ioana
14. Stanca Gh. Nicolae, soldat, contingent 1943, dispărut, soţie cu un copil, 

Paraschiva
15. Pavel N. Toma, soldat, contingent 1936, dispărut, soţie cu un copil, Ioana
16. Stoica Consatntin, soldat, contingent 1937, mort, soţie cu 2 copii, Filofteia

366  Arhivele Statului Rm. Vâlcea, Fond Primăria comunei Costeşti, foi libere
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17. Jidoveanu C.N. Ion, soldat, contingent 1927, dispărut, soţie cu 4 copii, 
Paraschiva

18. Lăpăduţă Constantin, caporal, contingent 1935, dispărut, tată, Tudor
19. Huruială Procopie, caporal, contingent 1938, mort, tată, Nicolae
20. Mecu M. Ion, soldat, contingent 1943, dispărut, tată, Mihail
21. Marinoiu Ion, soldat, contingent 1942, dispărut, tată, Gheorghe
22. Constantin Pavel, plutonier, contingent 1938, dispărut, tată, Constantin-

Solomon
23. Petrescu C. Constantin, sergent, contingent 1939, dispărut, mamă, 

Elisabeta
24. Andrei A. Gheorghe, caporal, contingent 1938, mort, mamă, Pelaghia P. 

Bărănguţă
25. Stoican David, caporal, contingent 1942, mort, mamă, Caterina Calistrat
26. Ciortan Gavril Ion, caporal, contingent 1941, dispărut, tată, Ciortan Gavrilă
27. Armăşescu A. Ion, soldat, contingent 1943, dispărut, mamă, Paraschiva
28. Ciortan Alexandru, soldat, contingent 1941, dispărut, mamă, Diana A. 

Ciortan
29. Toma T. Ungureanu, soldat, contingent 1941, dispărut, mamă, Maria T. 

Ungureanu
30. Cocleţ Ion, soldat, contingent 1937, mort, soţie, un copil, Elisabeta Cocleţ
31. Căproiu Ion, soldat, contingent 1942, dispărut, mamă, Neonela Căproiu
32. Curelaru I. Ion, soldat, contingent 1942, mort, tată, Curelaru N. Ion
33. Mischiu I. Ion, soldat, contingent 1941, dispărut, tată, Victor Mischiu
34. Marinescu Petre, soldat, contingent 1941, mort, tată, Gheorghe Japca
35. Hirizan C. Constantin, soldat, contingent 1944, dispărut, tată, Hirizan 

Constantin
36. Anghel Petre, sergent, contingent 1938, dispărut, tată, Anghel P. Naum
37. Papa Gh. Ion, sergent, contingent 1941, dispărut, tată, Papa Gheorghe 
38. Măgureanu Ilie, caporal, contingent 1939, dispărut, mamă, Sofronia V. 

Măgureanu
39. Schiteanu Nicolae, caporal, contingent 1937, dispărut, mamă, Alexandra

Costeşti, la 4 ianuarie 1945,
Primar V. Niţulescu”

Cei care s-au mai întors în comună după terminarea războiului, dintre cei dispăruţi, 
s-au încadrat în diferite sectoare de activitate.
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VI. DATE ANTROPOLOGICE. POPULAŢIA

1. TIPURI FIZICE

Comuna de Costeşti este situată în partea de nord a provinciei istorice Oltenia, 
care a constituit partea de pătrundere în Dacia a armatelor romane şi coloniştilor romani. 
Datorită acestui fapt, populaţia acestor locuri are o dominantă legătură de caractere 
mediteraneene şi dinaride. În linii mari, se pot diferenţia după indicele pigmentar, talie, 
conformaţia feţei şi a craniului două grupe de caractere antropologice. Dacă în regiunea 
de sud a Olteniei, în câmpie, predomină caracterele mediteraneene, aici, în nordul 
provinciei predomină cele dinaride. Dar limitele geografi ce ale provinciei nu au fost 
bariere de netrecut şi oamenii s-au deplasat dintr-un loc în altul.367

Având în vedere criteriul culorii, populaţia comunei Costeşti se împarte în 
următoarele tipuri fi zice: tipul castaniu, cu părul şi sprâncenele castanii, ochii căprui, nas 
şi gură potrivită şi faţa smeadă; tipul brunet, de statură mijlocie, cu părul, sprâncenele 
şi ochii negri; tipul bălan, cu ochii albaştri sau verzui. Dintre aceste tipuri, în comună 
predomină cel castaniu. Tipul brunet este răspândit mai mult în satul Bistriţa, iar tipul 
bălan este rar întâlnit.

2. EVOLUŢIA POPULAŢIEI

Costeştiul a avut în primele timpuri un număr foarte restrâns de locuitori, stabiliţi 
pe dealuri – în Costeşti, Pietreni şi Văratici – de unde, ulterior au coborât şi s-au aşezat 
în vatra actuală, în apropiere de cele două ape: Bistriţa şi Costeşti.

Populaţia comunei s-a format din oameni trăind de secole pe aceste locuri, la care 
s-au mai adăugat cei veniţi din sud, dinspre câmpie, precum şi unii sosiţi din Transilvania.

În această regiune subcarpatică nu a existat prea mult loc de formare a satelor de 
colonizare, deoarece proprietăţile de aici erau în mare parte moşneneşti, iar moşnenii 
au avut de obicei puţin pămănt, pe care l-au muncit. Ţăranii liberi au preferat aşezările 
din regiunile subcarpatice şi de pădure, ferindu-se de cele de câmpie şi stepă deschisă. 
Explicaţia este lesne de dat: în epoca când se înfi inţau aceste sate, prădăciunile şi jafurile 
popoarelor încă nomade (ne referim la cele de origine tătară), impuneau aşezărilor 
omeneşti, ca o primă necesitate de apărare, adăpostul oferit aici de păduri. Câmpia 
a prezentat multă vreme nesiguranţă (datorită năvălirilor), a confl ictelor armate şi a 
frământărilor mai accentuate cu caracter social.

În regiunile subcarpatice mai ferite se poate observa cu mult înainte decât în alte 
părţi ale ţării o viaţă politică şi socială mai intensă. Populaţia s-a îngrămădit de nevoie în 
aceste locuri.368

367  St. M. Micu, H. Dumitrescu, Atlasul antropologic al Olteniei, Editura Academiei R.S.R., Bucureşti, 1968, p. 9
368  Matei D. Vlad, Colonizarea rurală în Ţara Românească şi Moldova (secolele XV-XVIII), Editura Academiei R.S.R., 
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Cercetările atestă că regiunile de câmpie, deschise şi expuse mai uşor invaziilor, 
aveau aşezări omeneşti mult mai rare decât în regiunile submontane.369

În perioada următoare a Evului Mediu, prin înăsprirea condiţiilor de viaţă ale 
ţăranilor săraci, a avut loc o bejenie a populaţiei dinspre şes spre munte, pentru a se feri 
de jaful turcilor de peste Dunăre şi pentru a scăpa de birul la care erau supuşi. O altă 
cauză de bejenie, în aceleaşi secole, o consituie şi molimele foarte dese de ciumă şi 
holeră, care răreau satele de câmpie şi alungau locuitorii.370

În veacul al XVIII-lea Ţara Românească, la fel ca şi Moldova, a fost teatrul de luptă 
al războaielor ruso-austro-turce. Satele din sud au fost pustiite, unii călători spunând în 
scrierile lor că trebuia să mergi zile întregi până să dai de vreun sat sărăcăcios, cu câteva 
sate şi câţiva zeci de oameni. Astfel, războiul austro-turc din 1716-1718 a provocat o 
mare mişcare demografi că înspre zonele deluroase, mai ales cele afl ate în vecinătatea 
munţilor.371

Se ştie că regiunea de nord a Olteniei este locuită, în afară de olteni băştinaşi, şi 
de o populaţie păstorească venită din Ardeal. Sunt mocanii, numiţi şi „ungureni”, adică 
românii veniţi din ţinuturile transilvănene afl ate sub dominaţia maghiară. Sate compacte 
de ungureni se afl ă în apropiere (Vaideeni) şi mai departe (Băbeni, localitate afl ată acolo 
unde Bistriţa se varsă în Olt).

În Costeşti, satul Pietreni, unii dintre aceştia au rămas în mod sigur, fapt întărit 
de prezenţa unor familii cu numele de Ungureanu, ai căror înaintaşi au venit pe aceste 
locuri. Fugind de sub crunta exploatare a nobilimii maghiare, aceşti oameni au contribuit 
la salvarea vistieriei principatelor pusă la grele încercări din cauza cererilor exagerate 
ale otomanilor. Ei au fost totodată un element admirabil de unitate culturală şi naţională, 
contribuind la menţinerea legăturilor dintre Ţara Românească şi Transilvania.372  

Privind evoluţia populaţiei comunei Costeşti, amintim că în ianuarie 1735, în timpul 
dominaţiei austriece din Oltenia (1718 - 1739), satul Costeşti, afl at lângă mănăstirea 
Bistriţa, era locuit de 150 de familii.373

O dovadă a existenţei în Costeşti a unor locuitori veniţi din Ardeal, îl constituie 
documentul din 8 ianuarie 1856. La această dată, sfatul satului Costeşti-Vâlcea da bilet 
de trecere la neamuri în Transilvania, Mariei Nedelcu Ungureanu, Plaiul Cozii, judeţul 
Vâlcea: “Maria, soţia lui Dumitru Nedelcu Ungureanu, fi ind din neamul lor din ţara Austria 
şi s-a sălăşluit în Costeşti... merge pe la rudele sale pe timp de 40 zile, fi indcă este 

Bucureşti, 1973
369  Aurelian Sacerdoţeanu, Elemente de continuitate în istoria medievală a românilor, în Unitate şi continuitate în 

istoria poporului român, Bucureşti, 1968, p. 119
370  Velcea I., Cercetări economici-geografi ce în Oltenia subcarpatică dintre Gilort şi Bistriţa Vâlcii, în probl. de geogr. 

V, 1957,  p. 359
371  Matei D. Vlad, Colonizarea rurală în Ţara Românească şi Moldova (secolele XV-XVIII), Editura Academiei R.S.R., 

Bucureşti, 1973, p. 37 şi 38
372  Matei D. Vlad, Colonizarea rurală în Ţara Românească şi Moldova (secolele XV-XVIII), Editura Academiei R.S.R., 

Bucureşti, 1973, p. 37 şi 38
373  Ştefan Papacostea, Oltenia sub stăpânirea austriacă, 1718-1739, Editura Academiei R.S.R., Bucureşti, 1971, p. 

173; vezi şi V. Micorde, Ş. Papacostea, Florin Constantiniu, Documente privind relaţiile agrare din veacul al XVIII-
lea, vol. I, Ţara Românească, Editura Academiei R.S.R., Bucureşti, 1961, doc. 166, p. 347-348
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aprinsă de dorul lor”. Biletul de trecere a fost semnat de deputaţii: Ioan Ispas, Stanciu 
Bucur, Gheorghe Popescu şi Nicolae Dima, Mihai Cozmescu, pârcălab, şi scriitor Nicolae 
Popescu.374

Urmărind populaţia comunei Costeşti, în ultimii 80 ani s-au produs modifi cări 
importante în privinţa demografi ei şi ocupaţiilor practicate de locuitori. În anul 1893, în 
comuna Costeşti erau 2476 locuitori, în care intra şi un număr de 50 familii de ţigani. La 
data respectivă erau 524 familii, 475 contribuabili şi 600 case de locuit.375

În secolul al XIX-lea, mai mult ca în secolele precedente, valorifi carea unor resurse 
locale – bogăţiile din zonă: pădurile, pomii fructiferi, păşunile, calcarul – a continuat să 
infl uenţeze evoluţia numerică a populaţiei comunei.

Raportul general pentru darea de seamă a comunei Costeşti din judeţul Vâlcea, 
datat din 16 septembrie 1903 şi semnat de Grigore Stănescu, primarul comunei, referitor 
la populaţie ne dă următoarele date: total populaţie pe comună: 2706 sufl ete, din care 
741 bărbaţi căsătoriţi, 520 necăsătoriţi, 58 văduvi, 716 femei căsătorite, 533 necăsătorite 
şi 134 văduve. Dintre locuitorii amintiţi ştiau carte 920 bărbaţi şi 36 femei, nu ştiau carte 
399 bărbaţi şi 1347 femei. Referitor la evoluţia populaţiei, de la 1 ianuarie 1903 şi până la 
15 septembrie în acelaşi an, se arată un număr de 68 născuţi, 5 căsătoriţi şi 46 decedaţi. 
Străini  nu existau în comună.376

Populaţia comunei a cunoscut o creştere lentă şi foarte lentă, mai ales între anii 
1912-1930 şi 1941-1948, încetinire cauzată de pierderile de vieţi omeneşti pricinuite de 
cele două Războaie Mondiale şi de urmările lor, care au infl uenţat negativ şi evoluţia 
populaţiei.

Pe placa de marmură fi xată pe monumentul eroilor din central comunei afl ăm 
122 eroi din Primul Război Mondial (1916-1918) şi mulţi alţi costeşteni căzuţi în cel de-al 
Doilea Război Mondial (1941-1945).

După cum ne arată un buletin statistic din 5 ianuarie 1921, în comună existau 3168 
locuitori, dintre care 1422 de sex masculin şi 1746 de sex feminin. Satele cu populaţie 
mai numeroasă erau Costeşti (815 locuitori) şi Pietreni (646 locuitori). Celelalte sate, 
Ferigile, Bistriţa, Văratici şi Negruleşti aveau o populaţie mai mică, cuprinsă între 378 şi 
419 locuitori. Capi de familie erau în comună 622 cetăţeni, cei mai mulţi în Costeşti (208) 
şi cei mai puţini în Văratici (50). Din table se observă că la această dată predominau 
persoanele de sex feminin.377 În această perioadă mortalitatea este mare, mai ales în 
rândul copiilor, din cauza bubatului.

În legătură cu migrarea populaţiei comunei, amintim despre venirea în Costeşti a 
unor străini, meşteri zidari sosiţi pentru lucru:

- Simion Cristea, 49 ani, zidar sârb venit în anul 1891;
- Sideris Gheorghe, zidar grec venit în anul 1902;

374  Preot I.I. Constantinescu, Câteva acte din Costeşti-Vâlcea, Revista Arhivelor nr. 1, 1946, p. 173
375  Lahovari G., Marele dicţionar geografi c al României, Bucureşti, 1899, vol. II, p. 676
376  Arhivele Statului, Filiala Rm. Vâlcea, Fond Pripăria comunei Costeşti, dosar nr. 6
377  Arhivele Statului, Filiala Rm. Vâlcea, Pretura Plăşii Horezu, Fond 1085, Pachet I, dosar nr. 10/1921
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- Velcu Cristea, 36 ani, sârb venit în anul 1912;
- Serafi m Cristea, 37 ani, sârb venit în anul 1897.378

La 20 martie 1923, administratorul plăşii Horezu da informaţii prefecturii judeţului 
Vâlcea asupra cetăţeanului Teofan Stoicănescu, care cerea să plece din ţară la New-York: 
născut în anul 1898, “Teofan Stoicănescu, născut în anul 1898, domiciliază cu părinţii săi 
în comuna Costeşti, este absolvent a cinci clase primare... de meserie tâmplar. Doreşte 
să meargă la New-York în vederea unui câştig mai mare, prin meseria ce cunoaşte. 20 
martie 1923”379

În anul 1941, în satele Costeşti, Ferigile, Văratici, Bistriţa şi Pietreni se afl au un 
număr de 732 familii şi 2941 sufl ete.380

După cum reiese din “Situaţia de braţe de muncă” din 10 februarie 1942, trimisă 
de autorităţile din comuna Costeşti către Pretura plăşii Horezu, afl ăm următoarele:

- copii sub 7 ani: 702;
- copii de 7-12 ani: 430; 
- copii de 12-18 ani: 378; 
- bărbaţi 18-62 ani: 744; 
- bărbaţi 62-68 ani: 31; 
- femei 18-62 ani: 880; 
- restul populaţiei de peste 62 ani, invalizi, nefolosiţi în agricultură: 251;
- total populaţie: 2463
- total concentraţi şi mobilizaţi: 135
- populaţia rechiziţionată: 18
Totalul general al populaţiei comunei se ridică la un număr de 3569 locuitori.381

În plin război mondial, după cum ne arată ancheta agricolă 5 din ianuarie 1944, 
populaţia comunei Costeşti se prezenta astfel:

- copii de la 0-14 ani, băieţi şi fete: 1225; 
- copii de la 10-14 ani, băieţi şi fete: 778; 
- bărbaţi de la 18-62 ani: 746; 
- bărbaţi de peste 62 ani: 78; 
- femei de la 18-62 ani: 863; 
- total braţe de muncă: 2165
- concentraţi: 217
- numărul rechiziţiilor: 18
Totalul populaţiei comunei la această dată era de 3625 locuitori.382

378  Arhivele Statului, Filiala Rm. Vâlcea, Pretura Plăşii Horezu, dosar nr. 10/1922, f. 222
379  Arhivele Statului, Filiala Rm. Vâlcea, Pretura Plăşii Horezu, dosar nr. 10/1923, f. 58
380  Viaţa bisericească în Oltenia, Anuarul Mitropoliei Olteniei, Craiova, 1941, p. 707-708, 755-756
381  Arhivele Statului, Filiala Rm. Vâlcea, Pretura Plăşii Horezu, dosar nr. 10/1942, f. 119

382  Arhivele Statului, Filiala Rm. Vâlcea, Pretura Plăşii Horezu, dosar nr. 1/1944, f. 183
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Numeric populaţia comunei a crescut după cel de-al doilea Război Mondial, dar 
creşterea a fost lentă, aceasta datorită faptului că a avut loc un process de migrare a 
oamenilor de la sat spre oraş.

Mutaţii pe plan social şi demografi c au avut loc şi din cauza dezvoltării în 
ansamblu a economiei din regiune, mai ales a dezvoltării industriei chimice de către 
regimul comunist pe platforma industrială Govora – Rm. Vâlcea, mai întâi prin punerea în 
funcţiune a uzinei cloro-sodice Govora şi apoi a actualului combinat chimic Oltchim Rm. 
Vâlcea. Deplasări ale locuitorilor spre mediul orăşenesc s-au făcut mai ales spre oraşele 
Horezu şi Rm. Vâlcea, iar alţii au plecat la Sibiu, Bucureşti, Craiova şi Piteşti, îndeosebi 
noii absolvenţi.

Procesul de mobilitate tot mai mare a populaţiei a provocat şi provoacă schimbări 
destul de însemnate pe plan local în evoluţia numerică a populaţiei.

La recensământul populaţiei din 21 februarie 1956 afl ăm următoarea populaţie a 
comunei Costeşti, pe satele componente:383

Sat Total Masculin Feminin
1 Bistriţa 755 327 428
2 Costeşti 849 387 462
3 Ferigile 721 366 355
4 Pietreni 896 408 488
5 Văratici 509 233 276
Total 3730 1721 2009

Totalul populaţiei era de 3730 locuitori.384 Din aceeaşi sursă, urmărind mişcarea 
migratoare a populaţiei, pentru anii 1956 şi 1961, afl ăm următoarea situaţie statistică:

I. Mişcarea naturală a populaţiei 1956 1961
Născuţi vii 79 68
Decedaţi 39 38
Spor natural +40 +30
Născuţi morţi 2 0
Căsătoriţi 47 56
Divorţaţi                                                  1 0

I. Mişcarea migratoare a populaţiei 1956 1961
Sosiţi 18 76
Plecaţi 37 56
Spor migratoriu -19 +20
Spor total +21 +10

Unele sate ale comunei au cunoscut creşteri mai însemnate şi mai accentuate în 
ultimii ani. Natalităţii mai ridicate a populaţiei i s-a asociat şi migraţia de persoane venite 
din alte localităţi pentru diferite lucrări (forestiere, cariera de calcar), dintre care mulţi s-au 
383  Din volumul Recensământul populaţiei din 21 februarie 1956, editat de Direcţia Centrală de Statistică, p. 105-106
384  Direcţia Regională de Statistică Argeş, Paşaport statistic al comunei Costeşti, raionul Horezu, f. 1-4
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stabilit în comună. Ca exemplu putem aminti pe următorii locuitori veniţi din alte zone 
ale ţării, care s-au stabilit în comună: Balea Petre (stabilit în Pietreni, venit din Ardeal), 
Tebrean Cornel (venit din Bucovina), Macovei Isidor (venit din Ardeal), verii Ivan (veniţi 
din judeţul Argeş) ş.a. Populaţia satului Pietreni a crescut foarte mult, sporind de la 627 
locuitori în anul 1912, la 1075 locuitori la recensământul din 1966,385

După datele culese de la Direcţia Judeţeană de Statistică Vâlcea, la recensământul 
populaţiei din 1966, în comună erau în total 4416 locuitori, dintre care 2250 de sex 
masculin şi 2166 de sex feminin.

Dacă densitatea locuitorilor din Costeşti a fost la 1912 sub 25 locuitori pe km2, în 
1970 aceasta depăşise pragul şi se încadra în categoria 25-50 locuitori pe kmp.386

La 1 decembrie 1970 comuna avea o populaţie de 4446 locuitori, dintre care 2277 
de sex masculin şi 2169 de sex feminin.

Din punct de vedere al numărului locuitorilor, Costeştiul este o comună rurală 
de gradul II, cu o populaţie cuprinsă între 4001 – 7000 locuitori. După ultima împărţire 
administrativă din anul 1968, comuna Costeşti a rămas cu 4 sate, a căror populaţie era 
în anul 1970:

- satul Costeşti, sat de reşedinţă, cu 1481 locuitori;
- satul Bistriţa, cu 1395 locuitori;
- satul Pietreni, cu 1114 locuitori;
- satul Văratici, cu 569 locuitori.
Tot la sfârşitul anului 1970, în Costeşti se afl au 1286 familii, cu 1212 case de 

locuit. Populaţia activă a comunei număra în acelaşi an 938 cetăţeni, dintre care 106 
intelectuali de profesii diferite (învăţători, profesori, medici, ingineri, cadre medii sanitare, 
cadre medii tehnice etc.).

Comuna Costeşti este printre puţinele comune din judeţul Vâlcea în care numărul 
bărbaţilor este mai mare decât cel al femeilor, asemenea localităţilor Voineasa, Câineni, 
Racoviţa ş.a., aşezări rurale în care predomină activităţile industriale care cer multă 
mână de lucru masculină,387 datorită exploatărilor forestiere şi miniere. Satele Costeşti 
şi Pietreni au peste 1000 locuitori şi intră în categoria satelor mari, cum sunt şi satele 
vecine Bărbăteşti, Bodeşti şi Buneşti.388

Mai amintim un alt aspect privind populaţia comunei, şi anume că mulţi costeşteni 
au stabilit legături de rudenie cu locuitorii din comuna Malaia – Vâlcea, comună afl ată pe 
valea Lotrului, dincolo de Munţii Căpăţânii, care străjuiesc comuna la nord. Asemenea 
legături de rudenie au familiile Puică, Rădescu şi Ungureanu din satul Pietreni şi familia 
Stoican din satul Văratici, dar mai sunt şi alte cazuri.

385  Susănescu C., Evoluţia numerică a populaţiei din suncarpaţii Vâlcii (Topolog-Olteţ) în sec. Al XX-lea, în Valorifi carea 
economică şi turistică a Carpaţilor Meridionali, culegere de studii şi comunicăriştiinţifi ce, Rm. Vâlcea, 1974, p. 78

386  Marele atlas geografi c al R.S.R., fascicola I, harta VIII-2
387  L. Badea, C. Rusenescu, Judeţul Vâlcea, Editura Academiei R.S.R., Bucureşti, 1970, p. 74
388  L. Badea, C. Rusenescu, Judeţul Vâlcea, Editura Academiei R.S.R., Bucureşti, 1970, p. 88
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În anul 1974 comuna avea o populaţie de 4556 locuitori, dintre care 2365 de sex 
masculin şi 2191 de sex feminin. Şi în momnetul de faţă (1977) predomină persoanele 
de sex masculin.

O caracteristică actuală a populaţiei o constituie transformarea structurii populaţiei, 
atât în ceea ce priveşte cadrul activităţii sale, cât şi în ceea ce priveşte structura propriu-
zisă a ocupaţiilor oamenilor. La creşterea numărului populaţiei a contribuit şi numărul 
mare de muncitori implicaţi în activităţile industriale, care au creeat un puternic nucleu 
muncitoresc, în special cei de la cariera de calcar Arnota.

În schiţa de sistematizare a comunei Costeşti se preconiza ca numărul populaţiei 
comunei să ajungă în anul 1980 la 5242 locuitori.

3. UNITĂŢI SOCIALE 

 Dintre unităţile sociale, cea care este mai fi rească omului şi mai asiduu legată 
de viaţa sa trupească şi sufl etească este, fără îndoială, familia. Ea este o formă de 
organizare a vieţii în comun a oamenilor, fi ind formată din grupul alcătuit de soţi şi copii. 
Rostul social al familiei a fost şi este şi astăzi acela de a pune la îndemâna oamenilor o 
ocrotire şi o ajutorare pentru îndeplinirea a două scopuri: mai întâi naşterea copiilor şi în 
al doilea rând educarea lor.

În comună, în trecut se făcea caz de familie şi de „neam” (descendenţi ai aceluiaşi 
strămoş comun). Se spunea adesea: „e de familie bună” sau „de familie rea”, „e de neam 
bun” sau „de neam rău, prost”.

În fi ecare sat sunt mai multe neamuri. Aşezarea oamenilor în sate s-a făcut uneori 
grupat, după neamuri. Astfel, avem unele părţi din sate, care şi-au luat denumirea de 
la aceste neamuri, ca de exemplu: Bălinteştii, Fulgeştii şi Beleţeştii în Costeşti, Borăştii 
în Pietreni etc. În alte cazuri, această aşezare a oamenilor în sate s-a făcut în mod 
dezorganizat, fără să se ţină prea mult seama de neamuri.

Dintre neamurile mai numeroase, care corespund numelui de familie, amintim: 
Măgureanu, Bălintescu, Stoican, Huidu, Chilom şi Istocescu în Costeşti, Rădescu, 
Ungureanu, Borăscu, Ciorgan, Huruială, Lecu, Ticu şi Ciopleală în Pietreni, Şontrop şi 
Stoica în Bistriţa, Ciortan şi Lăzărescu în Văratici.

În epoca medievală, locuitorii comunei au fost: unii ţărani liberi (moşneni), iar alţii 
dependenţi de mănăstirea Bistriţa (rumâni). Văratici, Mlăci şi Costeşti au fost sate de 
moşneni, iar de-a lungul râului Bistriţa a fost moşia mânăstirii Bistriţa.

După cum s-a mai arătat, cele mai noi părţi de sat – Floreştii, Călinele şi Bistriţa 
– s-au închegat abia după 1864, imediat după secularizarea averilor mânăstireşti din 
1863, iar mai apoi Ferigile.389

389  A. Sacerdoţeanu, Inscripţii şi însemnari din Costeşti-Vâlcea, Bucureşti, 1937, p. 3
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Ion Popescu-Cilieni citează ca moşii ale mânăstirii Bistriţa şi satul Pietreni – 
Ciorobeştii, Grămeştii şi Ţigănia, aceasta din urmă fi ind astăzi în satul Bistriţa, iar din 
Costeşti Gruşetu şi Secăturile, încheind cu satul Văratici.390

Deoarece moşia din Costeşti era a mânăstirii Bistriţa, locuitorii de acolo cumpărau 
moşie în alte hotare. Astfel, este amintit zapisul prin care logofătul Alexandru din Costeşti 
cumpără moşie în hotarul Buneşti.391

Dar trebuie să arătăm că nu întreg teritoriul satelor comunei a fost dependent 
de mânăstire. Numeroase documente ne amintesc de existenţa moşnenilor în comună. 
Astfel, unele dintre ele se referă la lunga judecată a moşnenilor din satul Gruşetu, comuna 
Costeşti, judeţul Vâlcea, purtată cu moşnenii din satul Bărbăteşti, pentru livada Glăvociul 
de Sus, afl ată în hotarul dintre cele două sate moşneneşti.

Documentul din 12 septembrie 1730 ne vorbeşte despre Cartea de judecată a 
administraţiei austriece, dată lui Constantin Ştirbul şi cetaşilor săi moşneni din satul 
Grămeşti, prin care li se dă dreptul de a stăpâni un codru de la Glăvociul de Sus, împresurat 
de moşnenii Bărbăteşti. În afară de Constantin Ştirbul, mai sunt amintiţi: fratele său Ion, 
Grămeştii şi nepotul lor Dumitru, Popa Mihăilă şi alţi cetaşi.392

Din alt document afl ăm că moşnenii din Costeşti au fost până la Divan în judecata 
lor cu moşnenii din Bărbăteşti, pentru acest loc din Glăvoci.393

La 8 aprilie 1855, moşnenii grămeşti din Costeşti fac o jalbă împotriva moşnenilor 
din Bărbăteşti şi o înaintează Prezidentului Curţii Apelative, arătând că Bărbăteştii le-
au tăiat din pădure. Printre moşnenii grămeşti semnatari ai jalbei, amintim pe Popa Ion 
Nistorescu, Dumitru Pavel Grămescu, Ion Tudor Dobrinescu, Nicolae Predescu, Ioan 
Duducă, Marin Chilom şi alţii.394

Întâlnim numeroase cazuri când unii moşneni din Costeşti vând pământ. Astfel, 
zapisul din 6 februarie 1821, ne vorbeşte despre Niţă Copaci, care vinde popei Nicolae 
şi fratelui său, diaconul Ion, o livadă în Glăvoci, cu 22 taleri.395

Zapisul din 20 martie 1850 ne arată despre moşnenii Dobrineşti din Costeşti, 
care îşi vând merticul lor de pământ popei Ioan sin Popa Cîrstea, loc afl at în hotarul 
Bodeştilor.396

Numeroase documente ne arată că locuitorii comunei Costeşti au dus o luptă 
continuă pentru menţinerea unei stări de independenţă socială. Cel mai concludent 
exemplu îl constituie documentul din 1714, găsit în anul 1973 la localnicul Marinescu D. 
Nicolae din Pietreni (document nepublicat până în prezent, ce se afl ă la Muzeul Judeţean 
Vâlcea). Din document (vezi anexa nr. 11) afl ăm că Stan Greci, cu feciorul lui Iane Grecu, 
au stat multă vreme în Costeşti, până în vremea lui Constantin Brâncoveanu (la 1713). 

390  Pr. I. Popescu-Cilieni, Biserici, târguri şi sate din judeţul Vâlcea, Ramuri, Craiova, 1941, p. 37-38
391  Pr. I. Popescu-Cilieni, Biserici, târguri şi sate din judeţul Vâlcea, Ramuri, Craiova, 1941, p. 37
392  A. Sacerdoţeanu, Acte grămeştene din Costeşti-Vâlcea, în Revista Istorică, XXII, 1936, p. 331
393  Pr. I. Popescu-Cilieni, Biserici, târguri şi sate din judeţul Vâlcea, Ramuri, Craiova, 1941, p. 335
394  Pr. Constantinescu S.I., Câteva acte din Costeşti-Vâlcea, în Revista Arhivelor, nr. 1/1964
395  A. Sacerdoţeanu, Acte grămeştene din Costeşti-Vâlcea, în Revista Istorică, XXII, 1936, p. 336
396  Pr. Constantinescu S.I., Câteva acte din Costeşti-Vâlcea, în Revista Arhivelor, nr. 1/1964, p. 168
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Egumenul mânăstirii Bistriţa – Ştefan – împreună cu călugării, “au arătat că sunt rumâni 
ai mânăstirii”, dar ei au spus că “nici moşii, şi nici părinţii lor, nici ei n-au fost rumâni ai 
mânăstirii Bistriţa”, au fost slobozi. Au mers pentru soluţionarea cazului la Divan, în faţa 
domnitorului Constantin Brâncoveanu, şi au rămas liberi. După moartea lui Constantin 
Brâncoveanu, egumenul Ştefan a încercat din nou să-i aducă în stare de dependenţă şi 
din nou au mers la divan şi unii şi alţii, înfăţişându-se domnitorului Ţării Româneşti Ştefan 
Cantacuzino. Domnitorul a trimis apoi pe Radu logofătul la mănăstirea Bistriţa, cu cartea 
de blestem a mitropolitului ţării, Antim, asupra tuturor călugărilor din mănăstirea Bistriţa 
şi asupra satului Costeşti, cum că “acest neam ce se scrie mai sus nu sunt rumânii 
mânăstirii, ci au fost oameni slobozi”. Şi a scos Stan Greci şi o carte a lui Veniamin din 
Bistriţa, în care se scria că “moşii lor au fost străini veniţi din ţara grecească şi rămânând 
în satul Milostea al mânăstirii  Bistriţa, s-au însurat acolo şi de acolo au mers de s-au 
aşezat în satul Costeşti, dar nu este rumân (1622).” Părintele Ştefan, egumenul şi cu tot 
soborul mânăstirii au mărturisit “cum că aceşti neamuri… nu sunt rumânii mânăstirii, ci 
sunt oameni slobozi”. Domnitorul a dat cartea amintită (documentul) lui Stan Grecu cu 
feciorul lui Ion, nepotul lui Iane Grecul, cu feciorii şi nepotul lui şi tot neamul lui ”ca să 
fi e de acum înainte în pace şi slobozi de rumânie de către Sfânta Mânăstire Bistriţa… 2 
septembrie 1714“.

Documentele ne vorbesc şi despre unii boieri existenţi în Evul Mediu în Costeşti. 
Printre boierii hotarnici ai moşiei Pietrari, se aminteşte la 1722 despre boierul “Mihăilă 
pârcălab ot Costeşti”.397 

În pomelnicul schitului Pietreni se aminteşte despre boierul Pătru Pietreanu, 
care a ajutat la refacerea steagului cu 5 taleri şi a data pânza (1830).398 Boieri de neam 
semnalaţi la 1838 au mai fost: Pătru Istocescu şi Ion Sin Tănase.399 

În familie ar fi  existat şi o familie a boierilor Cuceşti, cu mai multe secole în 
urmă, care ulterior au sărăcit. După unele informaţii primite în anul 1973 de la Aurelian 
Sacerdoţeanu, aceşti boieri şi-ar fi  avut curtea aproape de centrul comunei, dincolo de 
pârâul Costeşti, în locul numit La Munteni. Mai amintim faptul că boierii Cuceşti s-au 
afl at în divergenţă cu călugării de la mănăstirea Bistriţa. Se crede că aceşti boieri au fost 
oameni cu o avere modestă.

397  Al.T. Dumitrescu, Actele Pietrarilor din Vâlcea. Vlădica Climent al Râmnicului. Note şi aspecte. Documente, în 
Revista pentru istorie, arheologie şi fi lologie, Col. X, 1909, p. 236

398  A. Sacerdoţeanu, Pomelnicul Schitului Pietreni, Mitropolia Olteniei, anul XXIV, Nr. 1-2, ianuarie-februarie, Craiova, 
1972, p. 107

399  Arhivele Statului, Filiala Craiova, Catagrafi a jud. Vâlcea, 1838, Costeşti, mss. 65
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4. GRADE DE RUDENIE

Ruda este persoana care face parte din aceeaşi familie cu alte persoane, unite 
între ele prin legături de sânge sau prin alianţă. Rudenia constituie legătura directă sau 
colaterală între persoane care fac parte din aceeaşi familie. Gradul de rudenie reprezintă 
raportul de apropiere dintre rude.

Rudenia este de două feluri: fi zică şi morală. Cea fi zică se realizează din naştere 
şi din căsătorie, iar cea morală prin botez şi adopţie.

Naşul – persoana care ţine pruncul în braţe în timpul botezului, devine rudă cu 
persoana respectivă.

Prin adopţie sau prin înfi ere, „când se ia un copil de sufl et”, acesta primeşte 
drepturi de la părinţi ca un adevărat copil al lor.

Înrudirea se mai poate realiza şi prin cuscrire, aceasta reprezentând legătura între 
o persoană dintr-o rudenie şi o persoană din altă rudenie. Cuscrirea se face din dou- sau 
trei neamuri. Ea reprezintă deci înrudirea prin alianţă între părinţii a doi soţi. Cuscrul este 
tatăl unuia dintre soţi în raport cu părinţii celuilalt, iar cuscra este mama unuia dintre soţi 
în raport cu parinţii celuilalt soţ.

Fiecare naştere se numeşte spiţă, iar o linie este un şir de persoane care se trag 
dintr-o tulpină şi este dreaptă sau lăturalnică. Linia cea dreaptă cuprinde persoanele 
care una pe alta au născut şi este linia suitoare şi coborâtoare, adică de la născători 
coborându-se către cei născuţi şi de la născuţi suindu-se către născători.

Rudenia directă, ascendentă este linia genealogică care suie de la fi u la părinţi, 
de la nepoţi la bunici şi merge spre origine: fi ul (fi ica), tatăl (mama), bunicul (bunica), 
străbunicul (străbunica), prestrăbunicul (prestrăbunica).

Rudenia direct descendentă este linia genealogică ce coboară de la strămoşi 
către urmaşi: tatăl (mama), fi ul (fi ica), nepotul (nepoata), strănepotul (strănepoata), 
prestrănepotul (prestrănepoata).

În cazul rudeniei directe (ascendente şi descendente), afl ăm un impediment 
pentru căsătorie până la infi nit.

Rudenia colaterală sau lăturalnică reprezintă legătura de rudenie care uneşte 
între ei pe fraţi şi surori şi pe descendenţii acestora: fratele (sora), nepotul (nepoata) de 
frate şi de soră şi fi ul (fi ica) fratelui şi a surorii.

În acest caz este impediment de căsătorie până în gradul VII, după rânduierile 
bisericeşti (numai cu dispensă), iar după Codul Civil, nu se admite până în gradul IV 
inlcusiv.

Cuscrirea de felul I – rudenie între două neamuri; este oprită căsătoria până în 
gradul VII după rânduierile bisericeşti, dar se poate da dispensă pentru gradele V şi VI.

Cuscrirea de felul II – rudenie între trei neamuri; este oprită căsătoria până în 
gradul III inclusiv. Doi fraţi nu pot lua pe soacră şi noră, adică sunt în gradul III.
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Rudenia spirituală, de la Botez, este impediment pentru căsătorie până la gradul 
III inclusiv.400

Dăm în continuare ca exemplu evoluţia a două neamuri din Costeşti: cel al 
Sacerdoţenilor şi cel al Stăneştilor.

Astfel, din două dosare care au aparţinut istoricului A. Sacerdoţeanu şi care mi-au 
fost puse la dispoziţie de către fratele acestuia, avocat, şi căpitan în rezervă Gheorghe 
Sacerdoţeanu, urmărind acele documente, acte şi fi şe, am putut realiza spiţa de neam 
a Sacerdoţenilor (vezi anexa nr. 12). Materialul respectiv fusese adunat în vederea 
realizării unei lucrări genealogice de familie a istoricului.

După tată, primul despre care se aminteşte a fost Pătru Diţi din Bărbăteşti-Vâlcea. 
Acesta a avut ca fi u pe Nicolae Pătru Diţi, dogar de meserie, care s-a căsătorit cu Stana 
Bălăşete, tot din Bărbăteşti. Aceştia din urmă au avut ca fi i cunoscuţi pe Ioana, Toma 
(preot), Dumitru, Ion şi Gheorghe N, Nicolaescu. Gheorghe şi-a luat numele de Nicolaescu 
de la tatăl său Nicolae P. Diţi. Pe când se afl a la seminar, Gheorghe Nicolaescu a primit şi 
numele de Sacerdoţeanu (în latineşte preot), dar a folosit mai frecvent numele nicolaescu, 
nume sub care este cunoscut ca preot şi învăţător în comuna Pietrari-Vâlcea, pe vremea 
răscoalei de la 1907.

 Gheorghe Nicolaescu (Niculescu), bunicul istoricului A. Sacerdoţeanu, a fost 
iniţiatorul Societăţii Reuniunea Tărănească din Pietrari, care avea ca scop să apere 
drepturile ţăranilor. Aceasta a fost creeată în ziua de 6 decembrie 1906, ca răspuns la 
apelul lui Vasile M. Kogălniceanu. Crearea ei s-a făcut legal, “cu o deosebită solemnitate 
şi fast”. De la biserică, “după săvârşirea liturghiei”, au mers la şcoală, unde locuitorior 
li s-a ţinut o “înfi erbântată cuvântare”. La 10 martie 1907, Reuniunea Tărănească din 
Pietrari a lansat un apel la o “mare întrunire politică”, apel semnat de secretarul societăţii, 
Constantin D. Dincă şi afi şat pe ziduri şi pe stâlpii telefonului în dreptul primăriei şi a şcolii, 
de către un seminarist, învăţător suplinitor, deoarece titularul Gh. Nicolăescu era bolnav. 
Acest apel – scris de mână – a fost considerat incendiar, întrunirea a fost interzisă, iar 
cei doi conducători ai societăţii (cântăreţul C.D. Pietraru – preşedinte şi paracliserul C.D. 
Dincă – secretar) au fost arestaţi, iar Gh. Nicolăescu a fost anchetat pentru activitatea 
sa depusă în cadrul Reuniunii Tărăneşti, fără a fi  arestat, fi ind bolnav. A fost acuzat de 
“slăbiciune morală şi de nepăsare”.401 Se mai spune că Gh. Nicolăescu a fost salvat de la o 
pedeapsă aspră numai datorită unei intervenţii a fi ului său, preotul Nicolae Sacerdoţeanu 
din Costeşti, care fusese coleg la seminar cu fi ul prefectului Crăsnaru.402

 Gheorghe Nicolăescu Sacerdoţeanu (mai târziu a abandonat numele de 
Nicolăescu, păstrându-l numai pe cel de Sacerdoţeanu) s-a căsătorit cu Maria Pietraru 
din satul Bărbăteşti, fi ica preotului Ion Pietraru şi a preotesei Stănica, născută preot 

400  Informaţii de la preotul Constantinescu S. Ion, Costeşti, 63 ani
401  C. Tamaş şi alţii, Răscoala din 1907 în judeţul Vâlcea, p. XLIX şi LVIII; vezi şi Gh. Dumitraşcu, Atitudinea învăţătorilor 

satelor vâlcene faţă de răscoala din 1907, în Buridava, p. 237
402  Informaţie de la Gheorghe N. Sacerdoţeanu, Costeşti, 68 ani
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Burcea din satul Bârzeşti, comuna Bărbăteşti. La rândul său, Ion Pietraru a fost fi ul 
preotului Pietraru şi al Casandrei din Pietrarii de Jos.

Despre Ion Pietraru amintim că a fost elev la Şcoala de la Sf. Sava din Bucureşti. 
Atunci a dăruit profesorului Al. Papiu-Ilarian manuscrisul lui Dionisie Eclesiarhul, 
cuprinzător al cronografului Ţării Româneşti,403 păstrat în casa tatălui său, ca urmaş al 
cronicarului, după cum susţine A. Sacerdoţeanu.

În secolul al XVIII-lea, neamul Pietrarilor a dat pe vestitul episcop al Râmnicului, 
Climent, care înainte fusese egumen la Bistriţa. Acesta a fost episcope al Râmnicului 
între anii 1735-1748.404

Pietrarii au fost moşneni amintiţi în documente pe la 1557, pe vremea lui Pătraşcu 
Vodă, tatăl lui Mihai Viteazul. La 1743, din acest neam, pe lângă Climent, mai sunt 
amintiţi: Popa Mihul din Pietrari şi Simion Vătăşelu (probabil străbunul Vătafi lor de astăzi 
din Pietreni). Cei trei au mai avut două surori: pe Ştefania Monahia, fosta soţie a preotului 
Matei şi Mihalcea Monahia, fosta Marta Stănilă.405

În urma războiului dintre turci şi austrieci, episcopia Râmnicului a fost arsă şi 
distrusă. Episcopul Climent a ridicat o nouă biserică episcopală, bolniţa, clopotniţa şi 
chiliile. A zidit şi înzestrat schitul Pietrari pe pământul familiei sale (pe la 1747). Aici se 
afl ă pictate chipul lui Climent şi al fraţilor săi, în calitate de ctitori. A mai zidit şi alte ctitorii, 
dintre care amintim schitul Pătrunsa, din munte, ridicat pe locul unde a născut mama sa, 
fugită de turci, biserica Bodeşti-Bărbăteşti etc.

Episcopul Climent este cea mai de seamă fi gură românească din acea vreme. 
Cărţile sale se adresau tuturor celor care vorbeau româneşte. În prefaţa Evangheliei 
din 1746 spune că se îndreaptă “către toate ţările şi ţinuturile ce vorbesc în limba 
românească” şi adaugă mai departe că prin ea “să luminează nu numai o seamă de 
norod, ci toţi pravoslavii şi luminând nu numai celor din casă, adică din ţara Măriei Tale, 
ci tuturor celor care vorbesc limba românească.”406

Climent a lăsat o urmă neştersă în eparhie şi un cult în familie. De aceea, de multe 
ori strănepoţii de fraţi ai episcopului Climent, la vreme de neînţelegeri între ei, se împăcau, 
dându-şi bine seama că “luând îndeaproape băgare de seamă data strămoşului” din 
leatu 7259 (1759) martie 4, ”neunirea dintre noi”, spun ei, ”i-ar aduce călcare”.407

Revenind la Gheorghe N. Nicolăescu Sacerdoţeanu, căsătorit cu Maria Pietraru, 
arătăm că ei au avut 12 copii, printre care şi pe Nicolae Sacerdoţeanu, născut în anul 
1876, preot şi el până în 1916 în Costeşti-Vâlcea apoi în comuna Ţepeş din judeţul 
Ialomiţa până în 1936.

403  Al. Papiu-Ilarian, Chronograful Tierrei Rumânesci de la 1764 până la 1815, scrisu de Dionisie Eclesiarhul la 1814, 
în Tesaur de monumente istorice pentru România, Tomul II, Bucureşti, 1863, p. 139-236

404  N. Şerbănescu, Episcopii Râmnicului, Mitropolia Olteniei, XVI, 1964, p. 193-194
405  Al.T. Dumitrescu, Actele Pietrarilor din Vâlcea. Vlădica Climent al Râmnicului. Note şi aspecte. Documente, în 

Revista pentru istorie, arheologie şi fi lologie, Col. X, 1909, p. 328
406  A. Sacerdoţeanu, Dosar nr. 2, n.p.
407  Al.T. Dumitrescu, Actele Pietrarilor din Vâlcea. Vlădica Climent al Râmnicului. Note şi aspecte. Documente, în 

Revista pentru istorie, arheologie şi fi lologie, Col. X, 1909, p. 328
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În anul 1899 Nicolae Sacerdoţeanu s-a căsătorit cu Filofteia, fi ica preotului Matei 
Grigorescu din Costeşti-Vâlcea şi a Ilincăi, născută Ciontea, din Râmeştii Horezului. La 
rândul lui, preotul Matei Grigorescu a fost fi ul preotului Grigore Bălintescu din Costeşti.

Despre Grigore Bălintescu ne vorbeşte un document sfl at în original în fondul de 
documentare al istoricului A. Sacerdoţeanu şi datat din 5 ianuarie 1822.408 Un număr de 
40 săteni din satul Costeşti, cătunul Gruşetu şi cu duhovnicul lor Ion, dau adeverinţă 
grămăticului Grigore, fi ul lui Ilie grămăticul, că au nevoie de preot şi-l cer pe el preot 
desăvârşit: “Adică noi sătenii de la satul Costeşti, cătunu Gruşetu, dat-amu această carte 
au noastră la mână acestui grămăticu anume Grigore fi indu că avemu lipsă de preoţi la 
sfânta biserică a noastră unde se prăzmuieşte rama Sfi ntei Adormiri a Maicăi Duhovniceşti 
ca să să facă diiaconu şi priotu desăvârşitu… 1822 ghenar 5” După înşiruirea numelor 
celor 40 de săteni, jos se face precizarea că dorinţa lor s-a cercetat “şi s-a găsit vrednică” 
şi se mai aminteşte că Grigore era fi ul lui Ilie Grămăticu (Grigore sin Ilie grămăticul, 1822, 
februarie 8.

Preotul Grigore sin Ilie Bălintescu s-a căsătorit în anul 1822 cu Dobriţa Voiculescu, 
fi ica preotului Gheorghe Voiculescu din Dianu-Stroieşti. Aceasta o afl ăm din foaia de 
zester din 30 ianuarie 1822, a Dobriţii şi a lui Grigore, dată de părinţii lor Gheorghe 
Voiculescu şi Ilie Bălintescu din Costeşti. Din aceasta afl ăm că Dobriţa primea d ela 
tatăl său Gheorghe Voiculescu de zestre “un bou, o vacă cu viţălu în fole, trei stupi, doi 
porci, o pătură de târgu, din pădure să nu aibă oprelişte, doi goruni buni de trebuială, o 
sapă…”, iar Ilie Bălintescu da de zestre fi ului său Grigore ”doi boi, doo vaci, unu calu, 
cinci oi, dinu livezi ca de Peste deal, dinu stupid unu, din doo casă care o vrea să ia…”.409

Bunicul preotului, Matei Gr. Bălintescu, căsătorit cu Anuţa, este amintit în mai 
multe documente. La 15 aprilie 1805, Ilie Bălintescu din Costeşti cumpăra moşie în 
Dealul Ulmului, de la Ioan Romănescu.410 În 28 noiembrie 1815, Ilie Bălintescu cumpăra 
loc Bogdăneşti, înre martori fi ind şi diaconul Gligore.411 Ilie Bălintescu este cel mai vechi 
amintit în documente dintre neamul Bălinteştilor.

Între Valea Jidovii şi Valea Boului, la piciorul dealului, se întinde cătunul Gruşet, 
ce ţine de satul Costeşti. În partea de jos a acestuia, un treren umed şi smârcos, sunt 
Bălinteştii, parte a satului locuită de Bălinteşti şi Nistoreşti (ultimii la origine tot Bălinteşti).

Numele de Bălinteşti vine de la Balint, nume care este atestat în Ţara Haţegului 
şi în Ţara Loviştei.412 A. Sacerdoţeanu afi rmă că probabil este vorba de un fugar haţegan 
care ar fi  trecut în Valea Lotrului, iar de acolo, peste munte, ar fi  venit în satul Costeşti. 
S-a aşezat aici, la marginea satului, obştea satului neîngăduindu-i să se aşeze în vatra 
satului ori în loc mai bun.

408  Documentul amintit a fost publicat: A. Sacerdoţeanu, Documente hurezene, XV, nr. 83-85, 1936, p. 140-145
409  A. Sacerdoţeanu, Documente hurezene, Arhivele Olteniei, XVI, 1932
410  A. Sacerdoţeanu, Documente hurezene, Arhivele Olteniei, XII, 1933, p. 382-383
411  A. Sacerdoţeanu, Documente hurezene, Arhivele Olteniei, XII, 1933, p. 383-384
412  Conea I., Ţara Loviştei – Geografi e istorică, Bucureşti, 1935, p. 157. Autorul semnalează un Balint în Boişoara-

Găujani şi msi citează ca nume de botez în Ţara Haţegului pe cel de Balint, trimiţând la O. Densuşeanu, Graiul 
din Ţara Haţegului, p. 72
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În mod sigur, strămoşii Bălinteştilor au venit de prin ţinuturile transilvănene, 
deoarece numele de Balint nu-l întâlnim decât acolo, probabil cu cei veniţi la Vaideeni şi 
Băbeni în număr mai mare şi în alte localităţi de sub munte (cum e cazul celor ce poartă 
numle de Ungureanu, nume întâlnit frecvent şi în satele comunei Costeşti) sau este 
posibil să fi  venit mai demult.

Diaconul Ilie Bălintescu, amintit pe la anul 1805, a fost şi el fi u al unor ţărani 
care au trăit în Costeşti înainte de anul 1800. De aici, după cum afi rmă istoricul Nicolae 
Iorga, ar fi  descins mitropolitul Ţării Româneşti, Ştefan (1648-1653; 1657-1668). El a fost 
ctitorul bisericii Râmeşti-Horezu şi al celei din lemn de la Grămeşti – Costeşti. Părinţii lui 
Ştefan au fost sătenii Dimitrie şi Dumitra din Costeşti.413

Nepotul lui Ilie Bălintescu, preotul Matei Gr. Bălintescu, a purtat numele de 
Grigorescu luat după prenumele tatălui său, Grigore, renunţând în cele din urmă la cel de 
Bălintescu, nume pe care alte rude ale sale îl poartă şi astăzi. El a avut 8 copii, printre care 
şi pe Filofteia, căsătorită, după cum s-a mai arătat, cu Nicolae Sacerdoţeanu, domiciliat 
în satul Bârzeşti, comuna Bărbăteşti, fi u (din fraţi) al preotului Gheorghe Nicolăescu 
Sacerdoţeanu.

Nicolae şi Filofteia Sacerdoţeanu au avut un număr de 5 copii (o fată şi 4 băieţi), 
printre care şi pe Aurel Sacerdoţeanu (istoric). Dintre toţi, nu se mai afl ă astăzi (1977) 
în viaţă decât Fenelon Sacerdoţeanu (colonel-medic) care locuieşte la Timişoara şi 
Gheorghe Sacerdoţeanu (fost avocat şi căpitan în rezervă), astăzi pensionar, după ce a 
lucrat în ultimii ani ca profesor la Şcoala Profesională Specială Bistriţa din Costeşti, fi ind 
stabilit la Costeşti, locul strămoşilor săi după mamă.

Ca o concluzie ce se desprinde din cele arătate este că pe amândouă liniile, 
actualii Sacerdoţeanu descend din vechi neamuri de preoţi săteşti.

Al doilea neam din Costeşti căruia îi facem o scurtă descriere este cel al Stăneştilor 
(vezi anexa nr. 13 cu arboreal genealogic) despre care m-am documentat din “Cartea 
neamul Stăneştilor”, culeasă şi scrisă de Grigore S. Stănescu, unul dintre membri acestui 
neam. Însemnările amintite au fost făcute pe 41 pagini de caiet cu întreruperi în anii 
1915, 1920 şi 1934.

Autorul arată că neamul Stăneştilor începe cu preotul Constantin Ilea din Costeşti 
şi soţia sa Ilina, care au trăit înainte de anul 1832 (chiar înainte de anul 1800). Aceştia au 
avut mai mulţi copii dintre care autorul îşi mai aduce aminte doar de Stan, tatăl său, care, 
după calculele lui, s-ar fi  născut pe la anul 1817 deoarece la 1837 se găsea căsătorit cu 
Maria Sin Ion Fulgescu, când se poate să fi  avut 20 de ani. Autorul n-a găsit condici mai 
vechi de anul 1832 din care să obţină date certe.

Stan s-a căsătorit cu Maria Sin Popa Fulgescu şi împreună au avut 9 copii. Dintre 
aceştia, doi au murit de mici rămânând în viaţă numai 7. În anul 1866 a murit Maria Stan 
Ilea şi Stan s-a recăsătorit în acelaşi an cu Ilinca Gh. Mituţoiu – văduvă, căsătorie din 

413  N. Iorga, Istoria bisericii româneşti şi a vieţii religioase a românilor, vol. I, Vălenii de Munte, 1908, p. 290-372
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care a avut numai un fi u – pe Filip. În anul 1874 a încetat din viaţă şi Ilinca, iar la 1877 şi 
Stan Ilea, în vârstă de 60 ani.

Stan Ilea, pe lângă agricultură se mai ocupa şi cu croitoria, a fost şi cântăreţ 
bisericesc, din care cauză la împroprietărirea de la 1864 nu i s-a dat pământ ca la ceilalţi 
clăcaşi. A lăsat moştenire fi ilor săi 10 pogoane de pământ cumpărat de el şi dreptul său 
de însurăţel, iarăşi 10 pogoane, ce s-a luat de moştenitori la 1881. Avea marea dorinţă ca 
fi ii şi fi icele sale să înveţe carte. Dintre fi ii săi despre care dăm câteva informaţii, amintim 
pe următorii:

1. Preotul Ion Stan Ilea-Stănescu – s-a născut în anul 1849 în Costeşti. S-a 
căsătorit în Recea, azi satul Izvorul Rece, comuna Vaideeni, cu Maria, fi ica preotului 
Mihăilă (Bufoiu), cu care a avut 10 copii. Autorul însemnărilor i-a cunoascut pe fi ii lui Ion 
S. Stănescu şi nepoţii lui Stan Ilea, dar pe strănepoţi nu.

2.  Dumitru S. Stănescu – după cum s-a mai arătat, a participat la Războiul de 
Independenţă din anul 1877-1878. A murit tânăr, lăsând 10 copii orfani.

3. Grigore S. Stănescu – s-a născut în anul 1858. A absolvit seminarul şi a îndeplinit 
funcţii în comună ca notar, primar al comunei Costeşti (de 4 ori), cântăreţ bisericesc şi 
secretar la bancă. În anul 1892 a fost suspendat din funcţia de primar al comunei Costeşti 
deoarece nu a dat concurs lui Toma Cocorăscu, arendaşul moşiei Costeşti, dar, după 
scurt timp, a fost numit din nou în această funcţie. Şi-a dat concursul la zidirea bisericii 
din Secături, ţinând contabilitatea ca încasator până în iunie 1934. S-a afl at printre primii 
care s-au aşezat la începutul veacului nostru în Ferigile, cel mai nou sat al comunei. A 
lăsat urmaşilor şi celor interesaţi însemnările amintite referitoare la neamul lui. Grigore 
S. Stănecu a făcut şi o “Recapitulare generală” a neamului Stăneştilor pornind de la Stan 
Ilea, bunicul:

Fii lui Stan Ilea Nepoţi Strănepoţi

1 Rusandra 5 17
2 Constantin 1 8
3 Sanfi ra 5 28
4 Tudor (mort fără moştenitori) - -
5 Ion – popa (stabilit la Recea-Vaideeni 10
6 Dumitru (participant la războiul de independenţă 10 35
7 Grigore (autorul însemnărilor) 7 12
8 Tudor 4 7
9 Nicolae (geamăn cu Grigore, mort de mic) - -

Total 42 107
Până aici, Grigore Stănescu a descris întinderea acestei familii dând amănunte 

despre ce fel de oameni au fost aceştia şi ce îndeletniciri au avut.
Prin înrudire, fi ind numeros, neamul Stăneştilor a stabilit legături de rudenie şi 

cu alte neamuri al căror nume îl amintim: Mituţoiu, Diaconescu, Persu, Puică, Florescu, 
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Borăscu, Mierlă, Măgureanu, Anghel, Crăcană, Voineag, Predoiu, Stoican, Anhelescu, 
Bălintescu, Bafoiu (din Recea), Blidariu (Blidaru), Huruială, Castravete (dispărut), 
Păunescu, Constantinescu, Predescu, Cheran, Armăşescu (din Tomşani), Iacov (din 
Bogdăneşti), Crăcănuş etc. 

Alt aspect pe care-l desprindem este acela că atât neamul Sacerdoţenilor cât 
şi cel al Stăneştilor, în legăturile lor de rudenie, au trecut mult graniţele comunei până 
în localităţile din apropierea comunei Costeşti, cum ar fi  Pietrari, Bărbăteşti, Horezu, 
Stroieşti, Vaideeni etc.

Atât aceste neamuri, cât şi altele din comună, sunt un izvor continuu, prelungindu-
se din generaţie în generaţie.

Născându-se unii pe alţii, cei mai vechi locuitori ai satelor au murit anonimi în 
lumea care a urmat peste veacuri. Apariţia scrisului a făcut să-i cunoaştem pe unii dintre 
ei.

5. ONOMASTICA

Onomastica se ocupă cu studiul numelor proprii de persoană (antroponimie), de 
alte fi inţe vii (zoonimie) şi de locuri (toponimie). Numele este o părticică din tradiţia, din 
istoria ţării, informându-ne asupra culturii şi asupra modului de viaţă al celor care ne-au 
precedat.414

În cele ce urmează ne vom referi numai la numele de persoane. Numele este un 
cuvânt prin care numim, arătăm cum se cheamă o persoană. Numele de familie este 
denumirea unei persoane care se transmite de la părinţi la copii, iar numele de botez, 
sau numele mic, formează prenumele.

Trăind într-o colectivitate, oamenii au simţit nevoia de a vorbi unii cu alţii. La 
început existau doar nume de botez (nume de persoană): cineva era Ion sau Maria, iar 
dacă se cerea o precizie mai clară, se adăuga numele tatălui sau al soţului, câteodată al 
mamei sau al soţiei: Gheorghe al lui Ion, Niculae al Mariei, Ioana lui Vasile etc.. Adesea 
se folosea numai numele părinţilor: al lui Stan, al Ioanei (evident, între oameni pentru 
care această indicaţie era sufi cientă) şi formula aceasta se mai poate întâlni şi astăzi 
în mediul sătesc. În actele mai vechi apare formula slavonă cu „sin‟. Când populaţia a 
devenit mai numeroasă, s-a dezvoltat o formă de a da numele de familie din poreclă.415 
La numele tatălui  nu se mai adaugă niciun sufi x (ex. Gheorghe Ion). Când doi au acelaşii 
nume, pentru a nu se confunda, se adaugă la nume şi prenume, numele bunicului (ex. 
Ion Gheorghe Dinu, iar celălalt Ion Gheorghe Petre).

Au apărut mai târziu şi cazuri de schimbare a numelui. Ţăranii au observat că pe 
boieri îi chemă mai ales cu „escu‟. Numele acestea, până la sfârşitul secolului al XIX-
lea, erau purtate într-adevăr numai de boieri. Numeroşi ţărani au adăugat pe „-escu‟ la 

414  Al. Graur, Nume de persoane, Editura Ştiinţifi că, Bucureşti, 1965, p. 9
415  Al. Graur, Nume de persoane, Editura Ştiinţifi că, Bucureşti, 1965, p. 89
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numele de botez al tatălui lor416, devenind astfel, din Gheorghe Ion, Gheorghe Ionescu, 
din Matei Grigore, Matei Grigorescu, din Ion al Popii, Ion Popescu. Şi acum, în urma 
Regulamentului Organic, clasa intermediară era formată mai ales din fi i de preoţi, astfel 
ne putem explica de ce avem atât de mulţi Popeşti. O mare parte a populaţiei din comuna 
Costeşti are astăzi nume de familie autentice, care se transmit din tată în fi u. 

Numele de Ungureanu e explicat ca nume dat în trecut în mod curent românilor 
veniţi din Transilvania, care se afl a în acea vreme sub dominaţia Ungariei.417

Unele nume provin de la meserii. Într-o vreme, când numele de familie nu erau 
fi xe, iar meseriaşii erau destul de rari, se adăuga adesea la numele de botez numele 
meseriei, sufi cient pentru a identifi ca persoane astfel denumite. Printre aceste nume 
amintim pe acela de Olaru.

Alte nume se referă la situaţii sociale, titluri de boierie (cum ar fi  acela de Armăşescu, 
care provine de la armaş), nume dispărut de câţiva ani.

Copiilor găsiţi, deoarece familia lor nu este cunoscută, trebuia să li se inventeze 
un nume de familie. Adesea, acest nume trădează situaţia socială a purtătorului (ex. 
numele Lăpădat, Lăpăduţă, Părăsişte etc.).

Numele de Popescu s-a format de la popă. Până la Regulamentul Organic, fi ii de 
ţărani nu aveau voie să înveţe în şcoli. Noua reglementare le-a deschis accesul numai la 
şcolile de popi, iar fi ii de popi puteau urma orice şcoală. Aceasta explică de ce la mijlocul 
secolului al XIX-lea funcţionarii au început să fi e numiţi adesea Popescu; fi ul unui popă, 
mergând la şcoală, devenea Popescu. Tot legat de preoţie este şi numele de Popa, 
asemenea celui de Sacerdoţeanu, care în limba latină înseamnă preot.418 Cele trei nume 
amintite le întâlnim şi în Costeşti, iar la acestea se mai adaugă altele două: Alpopii şi 
Popian.

În Costeşti mai întâlnim şi alte nume printre care amintim: Dobrinescu (de la Dobrin), 
Petrescu (Petre), Dumitrescu (Dumitru), Măgureanu (de la Măgură), Munteanu (om venit 
poate din Muntenia sau de la munte), Poiniţeanu (venit poate tot din Transilvania, de la 
Poiana Sibiului sau din alt loc cu numele de Poiana).

Mai multe documente şi pomelnice publicate de istoricul A. Sacerdoţeanu ne 
dau numeroase informaţii cu privire la numele unor oameni care au trăit în Costeşti 
în secolele trecute. Cel mai vechi document este cel din 11 octombrie 1512, prin care 
Neagoe Basarab confi rmă schimbul lui Barbu Ban care dă Slătioara pentru Târsa. În 
acest document apare pentru prima dată numele unui locuitor din Costeşti: Popa Frâncu 
(vezi Anexa nr. 2).

Dintr-un alt document slavo-român din 12 ianuarie 1669 afl ăm alte nume ca: Popa 
Stanciu, Vintilă, Crăciun, Nestor, Coman, Stan, Frâncu şi Stoica.419

416  Al. Graur, Nume de persoane, Editura Ştiinţifi că, Bucureşti, 1965, p. 90
417  Al. Graur, Nume de persoane, Editura Ştiinţifi că, Bucureşti, 1965, p. 94
418  Al. Graur, Nume de persoane, Editura Ştiinţifi că, Bucureşti, 1965, p. 114
419  A. Sacerdoţeanu, Un document slavo-român, Revista istorică, XIV, 1929, p. 160-163
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Câteva acte grămeştene (din Costeşti) ne dau alte nume: Constandin Surdul din 
Costeşti (Grămeşti, 12 septembrie 1730), Copaci (6 februarie 1821) şi Ghiorma (2 mai 
1849).420

Numele de Bălintescu îl întâlnim pentru prima dată într-un document din 15 aprilie 
1805 şi apoi la 28 noiembrie 1815.421

Sub titlul de „Documente hurezene‟ au fot publicate de acelaşi autor în revista 
„Arhivele Olteniei‟ mai multe documente care ne dau numeroase nume:

- documentul din 18 aprilie 1820: dintr-o diată dată de Ilie Bălintescu din Costeşti 
referitor la banii ce-i are împrumutaţi pe la săteni afl ăm nume dintre care amintim: 
Ilie Tudorescu, Pătru Loghianu, Nicolae Ispasu, Dumitru Sandi, Dinu sin Dinu, Din al 
Cozmi, Gheorghe Jidoveanu, Nicolae Grămadă, Nicolae I,. Pavelu Ciopleală, Nicolae 
sin Deaconu, Grigore Fulgescu, Dumitru Duducă, Dumitru Cârsti, Mihăilă Robu, plus ale 
martorilor popa Ionu Jidoveanu, deaconu Ion Bălintescu.422 

- zapisul din 12 aprilie 1824 ne relatează cum Lazăr Bălintescu-moşul, vinde un 
loc pentru o cămaşă diaconului Grogore, nepotul lui.423

- 23 aprilie 1832: învoirea sătenilor din Costeşti pentru a paşte vitele în Muntele 
Neteda al mânăstirii Bistriţa pentru care au dat bani: popa Ion Ciorgan, Grogore sin 
Dumitru Bourescu, popa Ion Jidoveanu, popa Grigore Bălintescu.424

- 20 aprilie 1834: popa Grigore şi Nistor împart un loc părintesc pentru a nu mai fi  
ceartă. Printre aleşii satului… Ion Istocescu, Ion Ispasu, adeveresc: popa Ionu Fulgescu, 
Nicolae Grămadă, Deaconu Bălintescu, Andrei Loghin.425  

Preotul Ion S. Constantinescu a publicat, de asemenea, mai multe documente 
referitoare la comuna Costeşti:

- 20 martie 1850: zapisul prin care Dobrineştii (Gh. Dobrinescu cu fi ii săi 
Constandin, Niculae şi Gheorghe, Iacob Dobrinescu, Ion Nicolae Dobrinescu şi Vlad 
Dobrinescu vânzători din comuna Costeşti-Vâlcea vând merticul de pământ popei Ion 
sin popa Cârstea. Apar martori nume ca: popa Ion Nistorescu, popa Nicolae Nistorescu 
duhovnic, popa Nicolae Ghiorma, Ion Jidoveanu, Gh. Beleţescu, Alecu Fulgescu (martor 
şi scriitor), la juraţi Constandin Ciortan.426

- documentul din 20 aprilie 1852: zapisul lui Nicolae Popescu din Costeşti – Vâlcea, 
dat lui Grigore Popescu, pentru împrumut. Semnează Nicolae Popescu platnic, scriitor 
Iliescu, martori: Nicolae Gheorghe Crăcană, Grigore Ruget, Ion Bivolariu.427

- 3 aprilie 1855: jalba moşnenilor Grămeşti din Costeşti – Vâlcea, împotriva 
cotropitorilor Bărbăteşti, adresată Curţii din Craiova. Erau nemulţumiţi de hotărârile 
judecătoreşti din Vâlcea faţă de moşia Glăvociul de Sus şi cereau să-i cheme pe ei şi 
420  A. Sacerdoţeanu, Acte grămeştene din Costeşti - Vâlcea, Revista istorică, XXII, 1936, p. 331-336
421  A. Sacerdoţeanu, Documente hurezene, Revista Arhivelor Olteniei, XII, nr. 69-70, 1933, p. 382
422  A. Sacerdoţeanu, Documente hurezene, Revista Arhivelor Olteniei, IX, 1930, nr. 51-52, p. 320
423  A. Sacerdoţeanu, Documente hurezene, Revista Arhivelor Olteniei, IX, 1930, nr. 51-52, p. 321
424  A. Sacerdoţeanu, Documente hurezene, Revista Arhivelor Olteniei, IX, 1930, nr. 51-52, p. 322
425  A. Sacerdoţeanu, Documente hurezene, Revista Arhivelor Olteniei, IX, 1930, nr. 51-52, p. 324
426  Pr. Constantinescu S.I., Câteva acte din Costeşti - Vâlcea, Revista Arhivelor, nr. 1, 1946, p. 168
427  Pr. Constantinescu S.I., Câteva acte din Costeşti - Vâlcea, Revista Arhivelor, nr. 1, 1946, p. 170
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pe Bărbăteşti pentru o nouă judecată. Semnează moşnenii Grămeşti din satul Costeşti, 
plaiul Cozii, judeţul Vâlcea: popa Nicolae Ghiorma, popa Ion Nistorescu, Dumitru Pavel 
Grămescu, Ion Tudor Dobrinescu, Dumitru Popescu, Ion Popa, Nicolae Nistorescu, 
Ghiorma Grigore Popescu, Nicolae Predescu, Ion Duducă, Marin Chilom.428

- 8 aprilie 1855: jalba moşnenilor Grămeşti din Costeşti – Vâlcea, împotriva 
moşnenilor Bărbăteşti, către Prezidentul Curţii apelative: Bărbăteşti le-au tăiat pădurea 
din Glăvociul de Sus (au tăiat pari, nuiele şi alte lemne mari). Semnează jeluitorii: moşneni 
Grămeşti din satul Costeşti, plaiul Cozii, judeţul Vâlcea: popa Ion Nistorescu, popa 
Nicolae Ghiorma, Dumitru Pavel Rădescu, Ion Tudor Dobrinescu, Dumitru Popescu, Ioan 
Popa, Nicolae Nistorescu, Pătru Pavel Grămescu, Ghiorma Grigore, Popescu Nicolae 
Predescu, Ion Duducă, Marin Chilom.429 

- 8 ianuarie 1856: Maria Nedelcu Ungureanu obţinea bilet de trecere la rudele ei în 
Ardeal. Semnau deputaţii: Ioan Ispas, Stancu Bucur, Ghorghe Popescu, N. Dima, Mihai 
Cozmescu pârcălab, scriitor N. Popescu.430 

- 20 ianuarie 1856: zapisul prin care popa Ion Nistorescu vinde un loc în Costeşti-
Vâlcea popei Ioan sin popa Cristea Popescu, tot din satul Costeşti, moşie afl ată în 
Glăvoci. Vecini: Iacov Dobrinescu, D. Pavel Grămescu, Nicolae Popescu (cumpărat de 
la D. Ologu). Ilinca Frigurae vânduse pământul pomenitului Ion de mai sus. Semnează: 
popa Ion Nistorescu – cumpărător, Ion Popa, Nicolae Nistorescu – vânzători. Martori: Gh. 
Bălintescu, Ion Jidoveanu şi N. Popescu (şi scriitor). Cei doi s-au arătat în faţa sfatului 
satului Costeşti pentru întărirea zapisului. Semnează Stan Puică - proprietar, deputaţii 
Ioan Ispas, N. Dima, Gheorghe Popescu, Stancu Bucur, scriitor N.D. Popescu.431

- Foaia de zestre pe care a făcut-o Pătru Oprea Boorăscu fetei sale Ioana este 
semnată de soţia sa Dumitra Alisandra Ciorgan, de Gh. Ion Booroscu, N. Oprea Boorăscu, 
scris de preot C. Constandinescu.432

- 18 iulie 1859: zapisul lui Ioan Tudor Dobrinescu pentru un împrumut cu ipotecă 
de la fratele său Iacov din Costeşti-Vâlcea. Semnează: Ion Tudor Dobrinescu (a dat), 
Constantin Ioan din Păuşeşti-Măglaşi (martor). Sfatul satului Costeşti adevereşte şi 
întăreşte zapisul, în 18 iulie. Deputaţi: Nistor Diaconescu, Constandin Enescu, Constandin 
Statie, scriitor N. Popescu.433

- 31 decembrie 1871: zapisul prin care Ioan Popa Nicolae vinde lui Iacov Dobrinescu 
un loc în Valea Gîrdi, din Costeşti-Vâlcea. Vecini: Ion Tomulete, Nistor Chilom, Pătru lui 
Pavel. Semnează: Ioan Popa Nicolae – vânzător de bunăvoie, Gh. Predescu – martor, I. 
Popa Cristea – martor, Radu Dobrinescu – martor, scriitor şi martor N. Popescu.434 

428  Pr. Constantinescu S.I., Câteva acte din Costeşti - Vâlcea, Revista Arhivelor, nr. 1, 1946, p. 172
429  Pr. Constantinescu S.I., Câteva acte din Costeşti - Vâlcea, Revista Arhivelor, nr. 1, 1946, p. 173
430  Pr. Constantinescu S.I., Câteva acte din Costeşti - Vâlcea, Revista Arhivelor, nr. 1, 1946, p. 173
431  Pr. Constantinescu S.I., Câteva acte din Costeşti - Vâlcea, Revista Arhivelor, nr. 1, 1946, p. 173-174
432  Pr. Constantinescu S.I., Câteva acte din Costeşti - Vâlcea, Revista Arhivelor, nr. 1, 1946, p. 173-174
433  Pr. Constantinescu S.I., Câteva acte din Costeşti - Vâlcea, Revista Arhivelor, nr. 1, 1946, p. 175
434  Pr. Constantinescu S.I., Câteva acte din Costeşti - Vâlcea, Revista Arhivelor, nr. 1, 1946, p. 176
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Dintre numele amintite în documentele prezentate, astăzi mai afl ăm: Crăciun, 
Nistor, Stoica, Copaci, Bălintescu, Loghin, Ispas, Cozma, Jidoveanu, Grămadă, 
Ciopleală, Fulgescu, Borăscu, Istocescu, Dobrinescu, Nistorescu, Ciortan, Popescu, 
Iliescu, Crăcană, Ruget, Bivolaru, Chilom, Rădescu, Ungureanu, Cozmescu, Puică şi 
Enescu.

Nume ale locuitorilor din Costeşti înainte de anul 1900 afl ăm şi în pomelnicele 
bisericilor. Pomelnicul bisericii din satul Costeşti redă nume printre care amintim: Ioan 
Jidoveanu (popă), Cîrstea Popescu (popă), Grigore Bălintescu (popă-1846), Ioan 
Bălintescu (diacon), Ioan Avram (diacon), Ilie Popescu (diacon), Constandin sin Cozma, 
Anghel Jidoveanu, Constandin Bălintescu, Nistor Bălintescu, logofătul Ioniţă Petreanul, 
popa Grigore Voineag, Radu Giubega, Dumitru Popescu (1849).435

În pomelnicul bisericii Gruşetu din Costeşti întâlnim nume de familie ca: Basarabă 
(probabil venind din careva robi eliberaţi de basarabeşti), Beleţi, Cioplintea, Dobrinescu, 
Ilea, Jidoveanu şi Voineag. Mai amintim şi alte nume: Lazăr Grămescu (1804), Beleţescu, 
popa Ion Zugravu, Ilie Voineag, Lăpădat, Stuparu, Păun Ungureanu, Ilie Demetrescu, 
Mărin Slabu, Procopie Florescu, Gheorghe Bălintescu (15 iunie 1879), Iacov Dobrinescu 
(13 martie 1881), Filip Milosteanu (probabil de fel din satul Milostea-Slătioara), preot 
Marin Fulgescu, Toma Gh. Florescu (17 mai 1874), Dumitru Voineag (17 mai 1874), Stan 
Ilea (13 mai 1874), Dima Voineag (14 mai 1874), Cîrstea Fulgescu (popă), Ion Fulgescu 
(popă), Popa Ion (preot-1883), Ioan Nistorescu (popă), Nicolae Popescu (popă), Dumitru 
Popa, Grigore Voineag (1855), Nicolae Marcu Frumuşelu, Păuna Constantin Cîrstoiu, 
Ion Crăcănuşi (1903), Ion NIţă Butoi, N.Basarabă şi alţii.436

Pomelnicul bisericii din satul Văratici ne dă şi el informaţii preţioase de ordin 
onomastic. Din el amintim câteva nume: Ciucă (nume rar), Băsărab, Frumuşelu, Giubega, 
Lăcraru sau Lăcrăroiu, Nicolae Vărăticeanu (preot), Pătru Pietreanu (boier), Ion Fulgescu 
(popă), popa Cîrstea din Gruşet, popa Iona Jidoveanu din Gruşet, Gh. Ciorobetu, Radu 
Giubega, Vasile Ciortan, Ion Lăzărescu, Matei Enescu, Stan Grămescu, Nicolae Enescu, 
Ion Ciortan, Radu Lăcraru, Nicolae Lăcraru, Niculae Ciortan, Păuna Găinoaie (1847), 
Nicolae Măgureanu, Ion Jidoveanu, Nicolae Ciopleală, Nicolae sin Dumitru Bercea, popa 
Nicolae Lăzărescu, Nicolae Căpraru, Niculae Marcu Frumuşelu etc..437

Şi din pomelnicul schitului Pietreni afl ăm următoarele mai multe nume ca popa 
Pătru Schiteanu, de la schitul amintit, de la care probabil şi-a luat numele, amintit în 1763 
şi 1779. Mai apar după 1763 şi alte nume ca: Istratie, Stanca, Tănasiiu (Tănase), Lazeru 
(Lazăr), Anghel. Mai apar pomelnicul boierului Pătru Pietreanu (de la 1830), cel al lui 
Din sin Grigorie Boorăscu, preot Ion Ciorgan (1835), Macarie Peşterenu (popă), Grigore 

435  A. Sacerdoţeanu, Pomelnicul bisericii din satul Costeşti, raionul Horezu, Mitropolia Olteniei, anul XVI, nr. 3-4, 
martie-aprilie, Craiova, 1964, p. 246-254

436  A. Sacerdoţeanu, Pomelnicul bisericii Gruşetu  din Costeştii Vâlcii, extras din Arhivele Olteniei, XIII, 65-66, 1933, 
Craiova, Bucureşti, p. 5-18

437  A. Sacerdoţeanu, Pomelnicul din satul Văratici, Mitropolia Olteniei, anul XVII, nr. 5-6, mai-iunie, Craiova, 1965, p. 
458-466
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Marinescu (11 iunie 1842), Stan Ciorgan, Grigore sin Ionu Bourescu (1847), Grigore Ion 
Bourău.438

Dintre numele locuitorilor din Costeşti, majoritatea explicate în lucrarea lui N.A. 
Constantinescu „Dicţionar onomastic românesc‟, amintim următoarele: 

- nume laice româneşti provenite din numirea diferitelor profesii şi meserii: Blidaru, 
Ciobanu, Cobzaru, Cojocaru, Curelaru, Dogaru, Lăcraru, Lăutaru, Olaru, Văcaru, 
Zugravu;

- nume calendaristice: Avram, Crăciun Ispas (Înălţarea), Lazăr, Petru, Pavel, Vasile, 
Gheorghe;

- nume provenite din fl oră şi faună: Capră, Copaci, Cucu, Gâscă, Greeruş, Lupu, 
Mierlă, Puică, Purece, Ruget;

- nume provenite din adjective (arată însuşirea): Bondoc, Butoi, Buzilă, Căruntu, 
Crăcană, Crăcănuşi, Frumuşelu, Grămadă, Guşatu, Mărunţelu, Murgescu, Murgu, 
Roşca, Slabu;

- nume provenite din verbe: Clipici, Oprea, Opriţa, Opriţoiu;
- nume provenite din forme de adresare: Badea – nume vechi românesc; 
- nume provenite de la diferite situaţii sociale: Armăşescu, Desrobitu (fost rob al 

mânăstirii), Holtei, Lepădat, Lăpăduţă, Părăsoşte, Robu (fost rob la turci), Văduva;
- nume de origine maghiară: Tîrlea (mirişte) şi Tîrcală (pestriţ);
- nume de origine greacă: Cosma;439

- nume de origine slavă: Neagu, Preda, Stan, Stanca, Stoica, Stoican, Stroe 
(providenţă, ordine), Voineag (ostaş, bărbat tânăr);

- nume de origine albaneză: Ticu (sau de origine tracă):
- nume de origine turcă: Duducă (cucoană);
- nume de origine tracă sau cumană: Basarabă, Comănescu (poate de la numele 

Coman);
- nume de lucruri: Baros, Bold, Butoi, Ciocan, Crăcană, Pistol;
- nume care arată originea locului: Costescu, Măgureanu, Pietreanu, Poeniţeanu, 

Schiteanu;
- nume formate din sufi xe: -an (Ciocan, Ciorgan, Ciortan), -aru (Bivolaru, 

Blidaru, Buharu, Curelaru, Dogaru, Lăutaru), - aşcu (Dumitraşcu, Ionaşcu), 
-eanu (Cacoveanu, Colniceanu, Jidoveanu, Munteanu, Milosteanu, Pietreanu, 
Poeniţeanu, Sacerdoţeanu, Schiteanu, Ungureanu, -escu (Bălintescu, Beleţescu, 
Ciortănescu, Constantinescu, Cosmescu, Dumitrescu, Fulgescu, Grigorescu, 
iacovescu, Ionescu, Istocescu, Irimescu, Marinescu, Nistorescu, Niţulescu, 
Porumbescu, Predescu, Rădescu, Stoenescu, Vasilescu), -iţa (Opriţa), -oiu 
(Cîrstoiu, Goşoiu, Ispăşoiu, Predoiu), -oi (Butoi, Brânzoi, Paşoi), -ică (Budică, 
Dinulică).

438  A. Sacerdoţeanu, Pomelnicul schitului Pietreni, Mitropolia Olteniei, anul XXIV, nr. 1-2, ianuarie-februarie, Craiova, 
1972, p. 105-106

439  Paşca Şt., Nume d epersoane şi animale din Ţara Oltului, Bucureşti, 1936, p. 36
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Două nume, Giubega şi Borăscu, unul întâlnit în Bistriţa, iar celălalt foarte răspândit 
în Pietreni, s-ar putea să se refere la oameni veniţi pe aceste locuri în secolele trecute 
şi au luat numele localităţilor de unde au venit. Astfel, numele Giubega îl poartă un sat 
şi o comună din judeţul Dolj, localitate afl ată pe şoseaua Craiova-Calafat.440 Numele 
Borăscu îl poartă o cumună din sudul judeţului Gorj care are 7 sate, dintre care unul 
numit Borăscu.441 A existat în extremitatea de vest a satului Borăscu, pe malul drept al 
pârâului cu acelaşi nume, o culă unde se refugiau locuitorii în vremuri de primejdie. În 
1874, satul Borăscu a ars din cauza unui foc făcut de un locuitor în curte care a fost întins 
de vânt, incendiind tot satul, ulterior marcându-se actualul sat.442 Posibil ca oameni de 
aici să fi  venit în Costeşti, dar mai înainte, deoarece la 1848 apare numele de Borăscu, 
un localnic căruia i s-au luat armele de foc după înăbuşirea revoluţiei.443 Cu mai mulţi ani 
în urmă, cetăţeanul Victor Borăscu din Pietreni, fost pădurar, azi decedat, vorbind despre 
originea familiei Borăscu, a arătat că a venit de pe aceste meleaguri ale Olteniei.

Cele mai numeroase nume întâlnite în satele comunei Costeşti sunt următoarele: 
Ciobanu, Huidu, Istocescu, Măgureanu, Crăcană şi Bălintescu (în Coteşti), Şontrop (în 
Bistriţa), Ciortan şi Lăzărescu (în Văratici), Rădescu, Ungureanu şi Borăscu (în Pietreni).

În satul Pietreni, în 1976, primele 5 locuri în privinţa numărului erau ocupate de 
următoarele nume de familie: Rădescu (25), Ungureanu (22), Borăscu (16), Ciorgan 
(13), Huruială (12), Mecu (12). Considerăm că marea lor frecvenţă dovedeşte că aceste 
nume amintite sunt purtate de cei mai vechi locuitori ai satelor comunei, iar cei care 
au venit aici în decursul anilor au fost în număr mare. După cum s-a mai spus, numele 
de Ungureanu, al doilea ca număr în satul Pietreni, dovedeşte venirea acestor oameni 
din părţile Transilvaniei. Şi aceasta constituie o dovadă a legăturilor permanente ce au 
existat între locuitorii celor două provincii româneşti în decursul secolelor.

Unele nume din comună au dispărut, aşa cum este Castravete. Pentru a nu se 
stinge un nume, când nu există urmaşi pe linie bărbătească, se foloseşte obiceiul ca 
la căsătorie, bărbatul să adopte numele soţiei. Amintim cel mai recent caz din Pietreni, 
când tânărul Tepeler Constantin a luat numele soţiei sale: Costescu.

Baza onomastică o formează numele de botez, sau prenumele. Acesta este numele 
care se dă copilului la naştere şi pe care îl va purta toată viaţa. Mai întâi s-au acordat 
nume după cele ale sfi nţilor (calendaristice), iar apoi s-au dat nume tradiţionale sau nume 
moderne. A început tot mai mult să fi e înlocuit criteriul calendaristic şi genealogic de 
alegere a numelui. În Pietreni, recordul este deţinut de numele calendaristice: la femei: 
Maria (107), Elena (97), Ioana (63), Elisabeta (43), Paraschiva (32); la bărbaţi: Ion (95), 
Constantin (79), Gheorghe (63), Vasile (47), Nicolae (44).

Rolul hotărâtor în alegerea numelor copiilor îl au părinţii. Ei pun odraslelor 
lor nume după părinţi: tata, mai ales, bunici, naşi sau numele vreunui sfânt. Numele 
biografi ce sunt destul de frecvente: Maria, Elena, Constantin, Ion, Vasile, Gheorghe, 
440  Colectiv, Judeţele României socialiste, Editura politică, Bucureşti, 1969, p. 249
441  Colectiv, Judeţele României socialiste, Editura politică, Bucureşti, 1969, p. 273
442  I. Atanasescu şi V. Grama, Culele din Oltenia, Editura Scrisul românesc, Craiova, 1974, p. 107
443  Ileana Petrescu, Documente privind revoluţia de la 1848 din Oltenia, Editura Academiei R.S.R., Craiova, 1969, 

Documente istorice II, doc. 201, p. 208
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Nicolae etc. Întâlnim şi nume creştine: Floarea, Florin, Florica (legate de sărbătoarea 
Floriilor), Maria, Marin; nume calendaristice sau cărturăreşti: Daniel, Ilie, Ieremie. Alte 
nume vechi, de origine ebraică, greacă, romană şi nume formate în epoca creştină sunt: 
Cristian (azi socotit modern), Emanuel(a), Irina, Irinel, Gheorghe etc. sau nume laice de 
origine cărturărească: Remus, Traian.

Tendinţa actuală este aceea de înlocuire a criteriului calendaristic cu cel estetic, 
de a folosi nume frumoase: nume formate în româneşte de la plante: Viorica, Viorel, 
Floarea, Florica; nume de botez formate de la nume comune: Doina, Dorel (Doru).

Modernizarea sistemului numelor de botez este tot mai evidentă:
- prenume de origine latină: Aurel, Iuliana, Remus, Valeria, Victoria;
- prenume de origine franceză: Georgeta, Nicoleta, Mirela;
- prenume de origine italiană: Angela;
- prenume de origine germană: Carolina;
- prenume preluate din istoria naţională: Mihai, Mircea, Tudor.

Recent, unii părinţi pun copiilor lor câte două nume, unul calendaristic şi unul nou, 
considerat de ei mai frumos. Alţii le pun două nume calendaristice, ca să aibă „doi îngeri 
păzitori‟, sau două nume moderne, uneori pur şi simplu pentru a împăca părinţii, bunicii 
şi naşii, punând numele dorite de aceştia. Dăm mai jos câteva nume duble întâlnite în 
Costeşti: Ioana-Olga, Maria-Paraschiva, Marian-Paul, Sorin-Mihail, Maria-Elvira, Maria-
Nicoleta, Vasile-Cristian, Iuliana-Elena, Nicoleta-Gabriela, Ion-Adrian, Mirela-Daniela, 
Elena-Daniela, Ion-Dragoş, Constantin-Irinel, Mihaela-Elena, Ion-Marius, Grigore-
Romulus ş.a.. Aceasta este tendinţa actuală a părinţilor de a da nume duble nou născuţilor. 

VII. GRAIUL LOCAL, SPECIFICITATEA, 
EXPRESII LOCALE

Graiul este o unitate lingvistică subordonată dialectului şi caracteristică pentru o 
regiune mai puţin întinsă.

Dialectul este aspectul local al unui popor, care se vorbeşte pe un anumit teritoriu 
şi care are trăsături de structură gramaticală şi de fond principal de cuvinte, deosebite de 
limba comună a întregului popor şi de celelalte aspecte locale ale limbii.

Dialectul comunei Costeşti face parte din dialectul locuitorilor vâlceni, care este cel 
mai curat dintre toate dialectele din judeţele ţării. Limba vorbită de locuitorii din Costeşti 
este foarte apropiată de cea literară. Se observă folosirea de către localnici, în mod 
frecvent a formelor gramaticale: fură, furăm şi fuserăm (de la verbul „a fi ”) şi văzuşi (de 
la verbul „a vedea”) etc.

Unele răspunsuri şi afi rmări în timpul discuţiilor se fac prin gesticulaţii spontane 
din umeri.

1. Particularităţi fonetice



142

- „i” = „â”, precedat de „s”, „t”, „z”: sâtă, zâd, târzâu;
- „o” se diftonghează în poziţie iniţială, devenind „uo”: uochi, uoi;
- „e” devine „ă” după „p” iniţial: pă vale, pă deal;
- „u” = „o” ca un accident fonetic de asimilare: în cuvântul „monoment”.
2. Particularităţi gramaticale:
a. articolul proclitic sub forma „lu”: dă-i lu Ion, dealul lu Popescu;
b. pentru viitor se foloseşte forma: oi face, om merge, ne-om duce, or mânca etc.
c. folosirea articolului enclitic „lui” în faţa numelor feminine româneşti: spun lui 

Măria, dă-i lui Ioana.
Vorbe străine nu sunt introduse în dialectul locuitorilor, în afară de puţine expresii 

locale şi câteva cuvinte corupte slave; astfel, ei zic „vino icea” în loc de „vino aici”, „picea” 
în loc de „pe aici”, „să mânce” în loc de „să mănânce”, „ciopor” în loc de „grup”, „gardilop” 
în loc de „garderob” ş.a.

Dintre cuvintele slave, foarte întrebuinţate sunt „nojiţe” – curele de legat opincile; 
„plotog” – bucată din opincă; „bădăran” – om necioplit ş.a.

În satele comunei Costeşti se folosesc numeroase cuvinte dialectale şi expresii, 
dintre care amintim:

a.
- abţiguit  - un om care a băut
- aciuat  - adăpostit
- aia   - aceea
- aiureală  - lucrare încurcată, încâlcită
- ăl cu coarne - dracul
- alergători  - oameni care fac mâncarea şi servesc la nuntă
- anine  - arine
- aninate  - agăţate
- a pus-o pe-o parte - a băut
- araci  - haraci
- astruca (a)  - ascunde (a) (ceva)
- aşteamăt  - a se lua (sau a o lua de-a şteamătul) după cineva sau 

după 
   ceva, a urmări de-aproape
- azimă  - aluat dospit, copt ca o turtă şi care se face mai ales la 

nunţi, botezuri etc.; pâine subţire care se coace pe plită
b. 
- ba   - nu
- baeram  - petrecere
- bazonat  - pantalon la care s-a aplicat (cusut cu mâna sau cu maşina) 

un petic (bazon), la genunchi sau la spate
- balastru  - amestec de pietriş şi nisip
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- banchet  - stivă de cărămizi nearse
- başchiuri (îl ia)  - cineva este luat în râs, în batjocură
- bârâce  - fântână mică la un izvor puţin adâncit de om, dar neîngrădit
- beutură  - băutură
- bleasc  - ud foarte rău
- boacănă  - poznă
- bojbicăi  - a căuta ceva
- bobonete  - bucată de pâine în care se înfi ge o lumânare şi care se dă 

de pomană la înmormântare
- brabete  - vrabie
- braşoavă  - prostie
- brici   - briceag
- brichiseşte  - face ceva
- brodeşte  - nimereşte
- broşchiţă  - un pătrat de pânză care se pune la încheietura de sub braţ 

a iei
- bubează  - despre puii de curcă cărora le ies pe gât mărgelele,
    caracteristica păsărilor mature
- bură  - ploaie de scurtă durată
- burtican (burtafete) - mezel preparat din stomacul porcului umplut cu  măruntaie, 

slănină şi carene de porc (fundărete)
c.
- caciorî(a)  - a mâzgâli, a se murdări, a zugrăvi urât (rufe)
- cantă  - vas de metal cu capac (găleată) sau garniţă
- carabete  - vierme mare care trăieşte în pământ sau în alimentele 

stricate
- căşiţă  - îngrăditură din lemn (sau sârmă) făcută la marginea apei 
      pentru a proteja malul
- căldărită  - ţuică făcută cu căldarea în gospodărie
- cămăşuială  - cărămida nearsă care se lipeşte în exteriorul cuptorului de 

cărămidă când acesta se arde
- căprit  - tuns în dungi cu foarfecele, ca pe o capră
- căsoaie  - construcţie din lemn asemănătoare cu o casă, care este 
    folosită ca magazie
- cheauna  - umblă fără rost
- chirăie  - ţipă, plânge (un copil)
- cârmit  - om băut, cherchelit
- căţan  - scaun mic, cu patru picioare, pe care se stă la masa mică, 

cu trei picioare (de obicei)
- ceir  - un loc împrejmuit unde se ţin vacile, porcii, păsările
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- ciofâc  - o sticlă micuţă ce se foloseşte pentru a scoate ţuică din 
butoi

- ciongar  - prun cu crengile rupte, uscate
- cionaie  - vacă slabă, mică
- cipilică  - căciulă mică
- citov  - te doare capul
- cârpogi  - cârpi
- câştiuri  - îi dă banii treptat
- cloţă  - cloşcă
- cocărăi  - ghiocei
- cocoloş  - mămăligă ce se adună cu lingura când se râcâie cratiţa ori
      tuciul, după ce s-a răsturnat mămăliga pe masă
- coleşit  - slăbit de foame, moleşit
- comperativă  - cooperativă
- copărâie  - coadă de coasă (din lemn)
- coperiş  - acoperiş de casă
- corcolit  - ocrotit de cineva
- corconeşte (se)  - se mişcă încet (la îmbrăcat)
- corhănit  - coborâtul buştenilor
- coşar  - grajd de nuiele
- costeli (a)  - a căuta, a scotoci
- covăsât  - lapte închegat, iaurt
- covercă  - un mic adăpost, făcut în special de copii pentru a se feri de
      ploaie, din lemn, frunze şi ferigă
- crambe  - mâncare din foi crude de varză, fi erte şi prăjite
- criţă  - beat rău
- crumpe  - cartofi 
- cunie  - bucătărie de vară, făcută din scânduri
- curmeţ  - frânghie scurtă
d. 
- de-a berbeleacul  - de-a rostogolul (peste cap)
- depandă  - depinde
- deşti  - deget
- dimie  - postav de lână bătut la piuă
- dolie  - adăpost
- drastă  - o legătură de lemne ce se duce la spate
- drector  - director
- droaşcă  - sanie mică, joasă, făcută din scânduri, cu tălpi rotunjite la 

un capăt
- duduie  - tună
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e. 
- espre  - anume, special
- eşti crescut la poteraş  - eşti necivilizat
f. 
- făsui  - fasole
- fi rostii  - pirostrii
- fi tuit  - cheltuit
- fl eanţă  - haină ruptă
- frimitură  - fi rmitură
g. 
- gaucă  - lemn gros, scobit, în care maiele de la piuă bat ţesăturile 

de  lână
- găunos  - scorburos
- gâlcă  - umfl ătură pe piele
- gâldău  - loc cu apă adâncă, bun de scăldat
- gârtej  - gât de pasăre
- ghenunchi  - genunchi
- ghioaşe  - curăţă nucile de coji
- gimintir  - cimitir
- gloanţă  - boabe de fasole nefi erte bine, tari
- godac  - purceluş
- gol  - fără nimic
- goveşte  - boleşte
- gozoreală  - lichid (ţuică) cu gunoaie
- grăsâme  - grăsime
- grijeşte  - împărtăşeşte
h.
- harababură  - dezordine
- haraci  - araci
- haripă  - aripă
- hârjoană  - joacă
- hoagă  - vale adâncă
- holercă  - ciorbă cu bucăţi puţine, zeamă lungă
- hududoi  - hoagă, vale adâncă
i. 
- iacacui  - dracu
- ici - aici
- ie  - e
- iel  - el
- ieste  - este
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- ieram  - eram
- io  - eu
- iţează  - umblă
- izâdeşte  - răspândeşte, risipeşte
- izânesc  - cămăşile se murdăresc
î. 
- îmborăşcăie  - un bou care scormoneşte pământul cu coarnele
- încurcălite  - încurcate
- înghebujeală  - înghesuială
- jneap  - bucată mai mare de pâine sau de mămăligă
- jordea  - nuia
- jepează  - când porcul este mic face jeg, adică jepează
l. 
- laibăr  - haină de dimie, mai lungă
- lasă gâsca!  - taci!
- lăţăria  - totalitatea laţilor de la acoperişul casei, pe care se pune 

ţigla
- lihnit  - fl ămând
- lipie  - pâine subţire
- leşinat  - un mare mâncău
- leoarcă  - ud rău
- loază  - un copil mic
m. 
- machia?  - aşa e?
- măglie  - grămadă, morman, moviliţă
- micoară  - curăţă drugile de porumb de boabe
- mirosat (a)  - a mirosit
- mână ursul!  - pleacă!
- mâncai  - am mâncat
- mânat  - trimis
- mâţă  - pisică
- mâtcă  - unealtă cu care se bate laptele în putinei
- modrigală  - lucru care nu e făcut bine
- morţi  - stâlpi îngropaţi în pământ de care se ancorează sârmele 
       funicularului
- moşmoande  - ştenii, vrăji
- muică  - babă
- murătoare  - brânză telemea
n. 
- năglâmboasă - grosolană, nefi nisată (lucrare)
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- nătărău  - prost
- neato  - dracul (nenso, ăl cu coarne) 
- niam  - deloc
- niţel  - puţin
- nohod  - număr mare, mulţime de prune sau nuci pe jos
- noroc  - urare făcută celui care strănută
o. 
- ogoi  - joc de copii
- opărite  - prune fi erte
- orbecăi (a)  - a căuta ceva prin întuneric
- ostropel  - friptură cu usturoi
- otrep  - bucată de postav, zdreanţă
p. 
- pană  - maşină arhiplină, foarte aglomerată
- parcă ai ouă în poală  - pentru cei care merg încet
- pardaf  - o mare bătaie
- părete  - perete
- păsat  - porumb măcinat mai mare, care se fi erbe
- pătuiag  - stog de coceni, aşezaţi pe pământ sau în arbori
- pecii  - carne slabă, numai carne, fără grăsime
- pele  - grămezi mici de fân
- pâci  - ţap
- picoti  (a), piroti (a)  - a dormita
- pieden  - restul din urzeala pânzei care se taie din război
- pită  - pâine
- piuă  - pivă (de bătut haine)
- pâclă  - căldură 
- pârlit  - om neserios
- plaivas  - creion
- plastă  - o grămadă de fân, în formă de con, mai mică decât claia
- platagele  - roşii
- pocănit  - pocnet
- poci  - pot
- polomojii  - minciuni
- potaie, potăielnic  - umblă prin vecini haimana
- potereş  - un ţăruş de care se leagă vitele
- pozânar  - buzunar
- premă  - primă (de bani)
- pritoci (la murături) - se scoate? şi se scoate înapoi zeama dintr-un vas cu   

murături pentru a se amesteca mai bine sarea dizolvată 
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- pripor  - coastă
- prinz  - prind
- privită  - ramură de salcie, de mesteacăn, răsucită în formă de 

ochete la    un capăt, cu care se leagă lemnele, cocenii 
etc.

- proţap  - o prăjină lungă, despicată în patru părţi la un capăt, cu 
care se culeg merele

- purecei  - turtă fărâmiţată şi prăjită
- purecă  - caută în buzunar
- pute  - miroase
r. 
- rabote  - lemne aduse de apă în timpul revărsărilor (mai mici)
- rachiu  - ţuică
- răgălie  - rădăcini de arbori pe sub care curge apa
- răjghină  - se rupe (o parte din pom)
- răstoacă  - apă mică, parte a unui râu care se poate seca
- regulează-te mai repede  - îmbracă-te mai repede
- retevei  - lemn scurt (nu prea gros)
- roboteşte  - lucrează
s. 
- sapin  - ţapin, unealtă folosită de muncitorii de la munte
- sădolă  - săculeţ făcut din pânză rară folosit pentru scursul zerului 

când  se face brânza
- scarpeţi  - încălţăminte făcută din dimie cu talpă din cauciuc sau 

postav
- scârţar  - om neserios, rău de plată
- scrobuş  - culcuş făcut în fân de animale
- surupă  - surpă
- slai  - scândură de la pat care ţine cele două capete ale patului
- spiţat  - bine îmbrăcat
- sprijoană  - prinde
- storcit  - lapte- iaurt din care s-a scos apa
- strucit  - zdrucit
ş 
- şuşea  - şosea
- şandrama  - construcţie veche şi mică, puţin rezistentă
- şarampoi  - stâlp din lemn (gros) care se bagă în pământ, pe el 

bătându-se laţii pentru ulucă
- şindilă  - şindrilă (şiţă)
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- şteap  - rest de lăstar sau un pai mai gros, ascuţit, care rămâne în 
pământ după cositul fânului

- ştenii  - vrăji
- şubă  - haină lungă, făcută din dimie
t. 
- tăfălug  - grămadă de frunze, folosită pentru abaterea apei la pescuit
- tăureci  - taur mic
- tindichea  - tinichea, foaie subţire din metal
- tioc  - toc (de scris)
- tiugă  - cap
- târlie  - sanie mică din scânduri, pentru copii
- târtiţă  - cobea de pasăre
- toi    - loc cu apă adâncă şi mai liniştită, baraj construit pentru 

scăldat
- tomnă  - tocmă, pentru o lucrare
- totorete  - ciot, uscătură
- trandafi ri  - cârnaţi de porc
- trei păzeşte (l-a luat la)  - l-a luat la fugă
- treasc  - rămăşiţă de fân ce se pune la porc pentru culcuş
- truşie  - un vas mare din lemn de forma trunchiului de con făcut din 

doage legate cu cercuri în care curge ţuica de la cazan
- tulit-o (a)  - a luat-o la fugă
- turuie  - vorbeşte repede
ţ. 
- ţasă  - ţese
- ţanc  - la timp; stâncă; băţ folosit pentru măsurarea ţuicii din butoi
- ţăcălii  - laţi mici, stinghii
- ţiment  - ciment
- ţâră  - puţin
- ţârâita (cu)  - îşi dă datoria (de bani) cu puţinul, treptat
u. 
- urla (a)  - a plânge (un copil)
- urcior  - urcior
z. 
- zacăr  - zahăr
- zadă  - tare
- zahar  - zahăr
- zarzăn  - zarzăr (corcoduş)
- zăhănit  - lătrat de câini
- zdupăneşte  - loveşte podeaua cu piciorul
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- zgaibă  - coaja formată la o rană
- zgorni (a)  - a izgoni
- zâce  - zice
- zâle  - zile
- zgrupos  - cartof fărâmicios
- zoană  - marginea drumului, porţiune acoperită cu iarbă

Cuvintele şi expresiile arătate mai sus sunt mai mult folosite de către sătenii în 
vârstă. Generaţiile tinere, trecute prin şcoli, treptat renunţă la a mai vorbi aşa cum au fost 
deprinşi acasă, folosind tot mai rar dialectul local. 

Chiar dintre cei rămaşi în sat, cei mai tineri, sub infl uenţa radioului şi a televiziunii, 
deprind un nou mod de a vorbi, folosind mai puţin cuvintele amintite. 

Merită ca în perioada următoare să fi e culese şi alte cuvinte şi expresii vechi, în 
special de la oamenii în vârstă, pentru a le face în felul acesta cunoscute tuturor şi a 
marca specifi cul graiului local al oamenilor de pe aceste locuri.
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VIII. ALIMENTAŢIA

Pentru viaţa omului sunt absolut necesare apa şi alimentele, acestea din urmă 
fi ind de provenienţă vegetală şi animală.

Apa potabilă se găseşte din abundenţă în Costeşti, unde afl ăm numeroase izvoare 
care vin din munte sau din dealurile comunei. Se scoate din fântâni, unele dintre ele cu 
roată (Fig. 37), iar altele, în număr tot mai redus, cu cumpănă (fi g. 43).

Fig. 37: Fântână cu roată şi lanţ

Amintim că aceste fântâni au fost săpate la 6-10 m 
adâncime. Fântâna se mai numeşte şi puţ, care este o groapă 
cilindrică, uneori cu pereţii pietruiţi (zidiţi cu piatră de râu), cu 
ghizde împrejur, la suprafaţă, săpată în pământ până la un strat 
de apă şi care serveşte la alimentarea cu apă.

 
Fig. 38: Fântână cu cumpănă din Văratici-Costeşti 

În Costeşti mai afl ăm şi multe cişmele formate dintr-
un bazin din care curge apa pe ţeavă. În anul 1935, Aurel 
Sacerdoţeanu amintea pe cele mai cunoscute cişmele din 
comună: cişmelele din Valea Bună, din Zlamene, din Căline, 
din Bistriţa (Ţigănie) şi din Ciorobeşti; apoi fântâna lui Opran, 
a Ghiormei, Sub Arnoţăl, Sub Arnota şi altele. Autorul relata 
la acea dată că „puţine din acestea au troiţe cu inscripţii 
care amintesc de numele ctitorilor‟ şi acestea erau cu totul 
recente. A redat cea mai veche inscripţie pe care a găsit-o 
la fântâna Sub Arnota, situată sub munte, pe drumul dintre 

mănăstirea Bistriţa şi piciorul Arnotei. Din inscripţie s-a văzut că este vorba de o refacere, 
la 1874, a unei fântâni mai vechi. Dăm în continuare conţinutul inscripţiei de la fântâna 
de Sub Arnota, descifrată de către A. Sacerdoţeanu:

„Anul 1874, august 14. Această cişmea ce au prefăcut de robii lui Dumnezeu 
preotul Constantin Iacovescu şi Toma Din Popa Toma şi Din Popa Toma şi Dimitrie 
Iace(verscu). Adaos mai nou: preotu Cos(ma), Mariea er(eiţa)‟.444 ?

444  A. Sacerdoţeanu, Inscripţii şi însemnări din Costeşti-Vâlcea, extras din Bul. Com. Mon. Ist., XXVIII, Bucureşti, 1935, 
Bucureşti, 1937, p. 15
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Mai amintim că la Pietreni, pe panta sudică a muntelui, afl ăm un număr de circa 
44 de izvoare care au fost captate parţial, iar apa alimentează satele Pietreni, Văratici 
(Mlăci şi Căline) şi o parte din satul Costeşti, corespunzând cătunului Ferigile, până la 
drumul naţional Rm. Vâlcea – Tg. Jiu.

ALIMENTE ŞI MENIURI

Dintre alimentele de bază ale zonei, amintim produsele lactate, carnea, peştele, 
cerealele (grâul şi porumbul) şi fructele.

Laptele constituie un aliment aproape nelipsit pentru localnici. Mai toţi gospodarii 
au vaci cu lapte, iar alţii oi şi capre. În casă, laptele se mulge şi se pune în oale de 
pământ sau de metal, apoi se strecoară printr-o strecurătoare şi se fi erbe, consumându-
se ca „lapte dulce‟. Laptele se mai consumă şi sub formă de „lapte închegat‟ sau „lapte 
prins‟, care se prepară mai ales în timpul postului când oamenii postesc şi se strânge 
mult lapte sau în gospodăriile unde nu se consumă mult lapte. Laptele nefi ert se pune 
„la prins‟ în oale bine curăţite (opărite mai înainte cu apă fi artă) pentru a nu se sărbezi 
(strica) laptele. Acesta se lasă în oale până ce se încheagă.

Untul se obţine prin baterea laptelui închegat în putinei. Putineiul are forma unei 
putinici mici, înaltă şi strâmtă. El este lung până la un metru şi strâmt la gură, de 10-15 
cm, iar la fund ceva mai larg. La gură este astupat cu un capac care are o gaură prin care 
trece coada mâtcii. Mâtca este un băţ prevăzut la capătul de jos cu o roată perforată cu 
mai multe găuri pe unde intră şi se agită laptele în putinei când omul îl mişcă în sus şi în 
jos.Untul se depune la suprafaţă sau pe fundul putineiului. Când se alege tot untul, se 
scoate şi se spală cu apă rece, se sărează şi se pune în strachină sau în farfurie unde 
se păstrează. Ca să se înlăture zărul (zerul), untul proaspăt se topeşte. Untul galben 
provine dintr-un lapte gras, iar cel alb este apătos. Untul cu zăr în el, nesărat bine, făcut 
într-un vas nespălat în bune condiţii, se strică, se râncezeşte. El se îndreaptă dacă se 
bate din nou, amestecat cu o cantitate de două ori mai mare de lapte. Zărul din lapte ia 
râncezeala. Pentru a păstra untul mai mult timp, acesta trebuie topit. Când se topeşte, 
se pun în el dafi n, foi de ceapă etc., iar focul trebuie să fi e domol. Se ţine în vase curate 
de pământ sau de metal. După ce se scoate untul, ceea ce rămâne se numeşte „lapte 
bătut‟ care, după un timp, capătă un gust acrişor. Avem mai multe feluri de lapte acru: 
„laptele acru‟, care provine din ceea ce rămâne în oală după luarea smântânii (o parte 
închegată, prinsă şi zerul), se bate cu lingura sau cu ciutura şi apoi se poate mânca; 
„laptele bătut‟ provine din laptele care se lasă un timp în putinei, până se încheagă, şi 
apoi se bate. Înainte de a se începe bătutul, se toarnă în putinei puţină apă caldă pentru 
a se alege untul mai uşor. Laptele bătut are un gust nu prea acru. „Laptele covăsât‟ se 
prepară din lapte fi ert, puţin călduţ, care se încheagă cu o lingură de alt lapte covăsât, 
numită covăseală. Acest lapte este hrănitor şi dătător de energie. Când laptele covăsât 
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se pune într-o sădilă (săculeţ cu ţesătură rară în care se pune laptele la scurs), se scurge 
apa din el şi se obţine „laptele storcit‟.

Pentru închegarea laptelui se foloseşte cheagul. Acesta este un stomac de miel, 
purcel sau iepure mic care n-a apucat să mănânce verdeaţă. În el se pune sare până 
când se umfl ă puţin şi apoi se pune la uscat. Din acest cheag se taie câte o bucăţică 
mică şi se pune în laptele proaspăt muls. După ce laptele se încheagă, se pune în sădilă 
pentru a se scurge zărul, obţinându-se astfel brânza. Brânza de vacă se consumă cu 
smântână. Brânza se mai obţine şi din „lapte prins‟, care, după ce s-a luat smântâna, se 
pune pe lângă foc şi se încălzeşte până când se alege zărul. Apoi se pune într-o sădilă 
pentru a se scurge. Focul pe lângă care se pun oalele cu lapte prins nu trebuie să fi e 
prea mare, deoarece brânza devine grăunţoasă şi tare.

Carnea constitue un alt aliment principal al omului. Se consumă mult carnea de 
pasăre, porc, oaie şi vacă. Carnea de porc stă 6 zile la saramură, apoi se atârnă în 
pod la uscat şi la fum. Din carnea de porc se fac „trandafi ri‟ (maţe umplute). Şunca 
se consumă tot afumată. Carnea cea mai bună se prăjeşte şi se pune în vase mari cu 
untură, putând să fi e consumate până primăvara târziu. Carnea de vacă şi de oaie se 
poate face pastramă. Dintre mâncărurile tradiţionale ale locuitorilor din Costeşti amintim 
tocana, ciorba tărănească şi sarmalele cu mămăligă. 

De la locuitorul Sandu Constantin din Costeşti – Pietreni (astăzi în vârstă de 
65 ani), care se angajează de multe ori ca bucătar la nunţi, am luat câteva informaţii 
privitoare la unele meniuri întâlnite în Costeşti.

Din carnea de vită se poate prepara supă, rasol, friptură, piftii şi ciorbă de burtă. 
Supa se face în felul următor: se extrage carnea, după ce a fi ert bine, se strecoară 
supa şi se pune din nou la fi ert şi, treptat, se ia spuma cu o lingură. După ce supa s-a 
limpezit se pune sare (în completare) până se potriveşte (sare se pune şi în timp ce 
fi erbe carnea). Se pun şi zarzavaturi: ţelină pentru aromă, pătrunjel, foi de dafi n, piper 
etc.. Fideaua se pune în raport cu cantitatea meniului pregătit. În fi nal, se mai poate pune 
pătrunjel, pentru a-i da o aromă plăcută. Se mai pot adăuga la supă şi ouă. 

Rasolul se pregăteşte din carnea extrasă din supă. Odată scoasă, carnea se pune 
într-un vas care se acoperă, pentru a sta caldă, şi se pregăteşte mujdeiul de hrean, care 
este ras pe răzătoare. La nuntă se pune într-un vas de 5 kg hreanul amestecat cu oţet 
tare, la care se adaugă şi sare după gust. La masă se serveşte carnea pusă în acelaşi 
vas cu mujdeiul de hrean. Uneori mujdeiul se pune separat de carne.

Friptura de vită tânără se pregăteşte astfel: se pune carnea la cuptor într-o tavă 
în care s-a pus vin, pentru a-i da o aromă. Carnea este împănată cu usturoi, şuncă etc. 
Ea nu trebuie să facă contact cu fundul tăvii. Pentru aceasta, în tavă se pun nişte beţe, 
pentru a nu se lipi carnea. Vinul sau apa care se pun în tavă vor fi erbe în timp ce se 
coace friptura. 

Din măruntaie, picioare, cap etc. se pot prepara răciturile în două feluri: răcituri 
pârlite (fripte) la foc cu frigarea şi răcituri opărite cu apă fi artă şi date la foc după aceea. 
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În al doilea caz se obţin piftiile, mâncare preparată din carne, oase şi cartilagii fi erte timp 
îndelungat, într-o zeamă care după răcire se încheagă, devenind gelatinoasă. La piftii se 
pune ceapă, morcov, foi de dafi n, usturoi etc.. După ce a fi ert bine, se pune în farfurii şi 
se lasă să se închege.

Ciorba de burtă sau „ciorba de maţă‟ se prepară din maţe. După ce se scot de la 
vită, maţele se spală bine cu apă rece, apoi se întorc pe dos şi se pun într-un vas cu apă 
rece. Se pun la foc după ce în apă s-a adăugat şi puţină sare şi se opăresc. Maţele sunt 
opărite atunci când se rup uşor. Se scot apoi din vasul în care s-au opărit şi se pun în apă 
rece, se mai curăţă de său, se spală din nou cu apă călduţă, se storc, după care se pun 
în vasul care apoi se pune la fi ert. Se adaugă zarzavaturile: morcov, ceapă, roşii, foi de 
dafi n, piper, orez, mărar, pătrunjel şi sare după gust. Se bat ouă amestecate cu oţet, iar 
când se toarnă acest amestec în ciorbă, acesta nu trebuie să fi e prea fi erbinte, deoarece 
se opăreşte. Cu puţin timp înainte de servit, se adaugă pătrunjel verde.

Mâncarea de spanac se poate prepara cu carne de vită sau miel. Se opăreşte 
spanacul, se scurge şi se toacă, apoi se pune în apă la fi ert, amestecat cu usturoi, ceapă 
verde, foi de dafi n, piper ş.a.. După ce fi erbe zarzavatul se face sos din făină cu grăsime, 
se toarnă în zarzavatul fi ert, se pune mărar, pătrunjel, bulion, ceapă şi se toarnă în vas. 
Când acestea se fi erb, se serveşte cald.

Carnea de porc se serveşte sub diferite feluri. Când se taie porcul, carnea se 
desface şi se sortează, se pune la saramură, unde stă 6-7 zile. Şuncile stau până la 14 
zile la saramură, timp în care ele se încrudează. După aceea se opăresc şi li se face 
„baia de faţă‟, după care se pun la fum. Mulţi săteni pun şunca la fum fără a-i mai face 
baia amintită.

Carnea se ţine la fum mai mult sau mai puţin timp, după cum este fumul mai 
puternic. Se ţine agăţată în pod de cuie prinse de laţii acoperişului sau de căpriori.

Toba se face din cap, şoric, carne sângeroasă de la gât, etc.. Caltaboşul se face 
tot din carne de la cap, şorici, carne sângeroasă şi organe, tocate la maşină, cu mâna 
(sau barda), se amestecă cu diverse zarzavaturi (cimbru de grădină, piper, ceapă tocată, 
ardei etc.) şi se pun în stomacul care apoi este cusut şi pus într-un vas cu apă la fi ert. 
În timpul fi ertului acesta se umfl ă, de aceea se înţeapă cu ceva ca să nu plesnească. 
Caltaboşul se mai numeşte şi burtă. Toba se face la fel. Carnea se taie cu cuţitul (felii), 
ca şi şoriciul, zgârciurile, plămânii, inima, etc.. După fi ert se scot, se aşază pe o masă, 
iar deasupra lor se pune o blană (scândură, cărpător), peste care se pune o greutate, ca 
să se preseze. Se pune apoi la fum pentru a putea fi  păstrată mai mult timp.

Cârnaţii (trandafi rii) se fac din maţe spălate şi neopărite, în care se pune carne 
bună, tocată mărunt, care se amestecă cu ardei, usturoi, sare, piper. Şi aceştia se 
consumă afumaţi.

Din carnea de porc se pot face piftii (din căpăţână, şorici, picioare etc.), friptură, 
ciorbă, şuncă cu varză. Şunca se serveşte şi la aperitiv.
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Jumerile rămân după topirea slăninii şi scurgerea unturii din ea. Ele se 
întrebuinţează la mâncărurile preparate cu varză, etc..

Din grăsimile de porc se face şi săpunul. În acest scop se folosesc osânza, jumări, 
untură râncedă. Se are în vedere ca untura să nu se ardă, de aceea se amestecă foarte 
des în vas. La prepararea săpunului se mai folosesc leşia din cenuşă şi soda caustică. 
După ce se fi erbe bine, se lasă să se răcească pentru a se închega, după care este tăiat 
felii şi se păstrează în pod.

Peştele este folosit foarte mult în alimentaţie. În trecut se consuma mai ales 
peşte proaspăt, prins pe cele două râuri – Bistriţa şi Costeşti: mreana, păstrăvul etc. Se 
consuma şi uscat la soare pe o scândură sau agăţat pe o aţă. Astăzi se cumpără de la 
magazinele alimentare în stare proaspătă, congelat sau sărat.

Ca produse obţinute din cereale amintim în principal mămăliga şi pâinea. În trecut 
se consuma mai mult mămăligă, în timp ce azi se consumă mai mult pâine. Din mălai 
se poate face şi turtă (în vatră, acoperită cu jar şi cenuşă sau coaptă în tavă). Pâinea se 
făcea în trecut de către gospodine şi se cocea în ţest. Acesta era un fel de capac din tuci 
cu care se acoperea pâinea pe vatra fi erbinte. Azi pâinea se cumpără de la magazin. 
La brutăriile din Costeşti şi Bistriţa se face pâine sufi cientă pentru nevoile locuitorilor 
din Costeşti şi din satele vecine. De sărbători oamenii fac în familie cozonaci şi diferite 
prăjituri. Din mălai măcinat mare şi fi ert se obţine păsatul, în care se pune, când se 
consumă, lapte şi jumeri.

În gospodărie, fructele constituie un aliment principal. Prunele uscate se obţin la 
cuptorul de prune, care este o instalaţie specială făcută din cărămidă, în care, pe gratii 
de nuiele, se usucă prunele. Prunele pot fi  uscate şi la soare după ce se scot oasele 
(sâmburii) din ele. Merele şi perele pot fi  de asemenea uscate la soare, obţinându-se 
poamele. Fasolea se consumă boabe, sau tecile uscate la soare, după ce mai întâi au 
fost opărite. Bureţii comestibili pe care oamenii îi găsesc pe dealuri sau la munte se 
consumă fripţi pe jar, prăjiţi în tigaie sau fi erţi şi puşi în oţet.

Dovleacul fi ert este folosit pentru hrana porcilor. Uneori şi oamenii consumă 
dovleac copt în cuptor sau fi ert.

Uleiul comestibil, nelipsit din hrana oamenilor, se obţine din seminţe de dovleac, 
fl oarea soarelui sau sâmburi de nucă.

Băuturile alcoolice
Ţuica (rachiul) este o băutură alcoolică obţinută prin fermentarea şi distilarea 

prunelor sau a altor fructe (zarzăre, mere, pere etc.). În trecut, ţuica se făcea în gospodărie 
de către oameni, în cazane individuale. Astăzi, în cele mai multe cazuri, după fermentare, 
prunele sunt transportate la cazane mai mari sau la centre speciale de colectare, de 
unde se obţin bani şi ţuică. Ţuica se foloseşte pentru nevoile zilnice ale casei sau la 
diferite momente din viaţa omului: nunţi, botezuri, înmormântări etc.
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Vinul rezultat din struguri este de asemenea folosit de către consumatori. În 
comună sunt puţine vii plasate de cele mai multe ori pe lângă case. Vinul obţinut este 
folosit numai pentru satisfacerea nevoilor proprii ale familiei.

Alte băuturi se prepară din coacăze, măceşe, afi ne, zmeură etc.
În încheiere mai amintim că pentru nevoile casei, din zeama de prune fermentată 

se obţine şi oţetul, un lichid cu gust acru ce se foloseşte în alimentaţie şi la frecţii.
Mierea de albine constituie de asemenea un aliment mult folosit de oameni. Mulţi 

cetăţeni din Costeşti se ocupă cu stupăritul, obţinând miere atât pentru nevoile lor, cât şi 
pentru vânzare.

IX. PORTUL POPULAR

Costumul naţional (Fig. 39-42) a fost purtat mai ales în trecut de locuitorii comunei 
Costeşti. Costeştencele erau iscusite în cusături de ii, în ţesutul fotelor sau zăvelcilor, 
pentru aceasta trebuind să sacrifi ce multe ore de muncă, încât cel care purta costumul 
să se arate lumii îmbrăcat „ca oamenii‟.

Îmbrăcămintea avea şi o semnifi caţie specială, hainele fi ind cele care îl aşezau pe 
om în anumite situaţii în ochii celor din sat. Pentru o fată de măritat, a fi  bine îmbrăcată 
era dovada că ştie să ţese, să coase, şi adesea, că are şi mijloace să o facă.

Femeile purtau cămaşă cu fi r negru sau cu fl uturi, fustă albă şi largă, cu râuri la 
poale, şoarţe (zăvelci) negre sau de alte culori, alese în război. Alte femei purtau cămăşi 
cu râuri de sus până jos, neîntreruptă, cu râuri la poale, peste care se purtau în faţă 
zăvelci cu mărgele, iar în spate zăvelci roşii cu fl ori. Uneori purtau fotă (cusută pe catifea 
neagră), cu diferite motive fl orale. Peste cămaşă se încingeau cu un brâu lat, lung cât 
betele, iar peste zăvelci se încingeau cu bete făcute din lână, în mai multe culori. 

Nelipsite în portul femeiesc erau marama din borangic (cârpa) şi tulpanul. Vara 
purtau peste cămaşă vestă neagră sau înfl orată. În timpul iernii era nelipsit „cojocul 
înfudat‟ (un pieptar făcut din blană de miel) care era închis într-o parte sau la umăr cu 
bumbi făcuţi din piele de miel, peste care se îmbrăcau cu şuba de dimie cu găitane 
(scurteică). 

În picioare ele purtau opinci făcute în casă din piele de porc sau de vită, având 
moţul de forma unei creste. Opinca era legată de picior cu nojiţe (curele din piele). Piciorul 
era învelit în obiele din dimie şi tureci făcuţi tot din dimie, cusuţi la croitor. Mai târziu vor 
purta ciorai de lână făcuţi în casă şi ghete cumpărate din târguri şi oraşe.

Barbaţii purtau nădragi (cioareci) strânşi pe picior şi înfl oraţi cu găitane. Aceştia 
erau făcuţi din dimie albă, ţesută în patru iţe şi bătută la piuă. Mai purtau şi pantaloni albi 
sau negri, ceva mai largi şi cu buzunare. 

Cămaşa albă cu poale şi închisă la gât cu ciucuri era făcută din pânză albă, ţesută 
în casă din bumbac şi se purta peste pantaloni. 
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Vesta albă sau neagră era înfl orată cu găitane şi se purta peste cămaşă. 
Şuba era o haină lungă şi largă, cu găitane, făcută tot din dimie albă şi se purta 

mai ales iarna. 
Vara bărbaţii purtau pantaloni şi cămaşă din cânepă, mai largi, peste care se 

încingeau cu un chimir sau cu un brâu lat de lână. 
Pe cap purtau pălărie (vara) şi căciulă din blană de miel, rotundă sau moţată 

(iarna), de culoare neagră, mai rar albă. Cea mai veche a fost forma de căciulă rotundă, 
cea moţată apărând mai târziu.

În picioare purtau opinci, la fel ca şi femeile, făcute tot din piele de porc sau de 
vită. Mai târziu, unii dintre ei au început să poarte opinci confecţionate din cauciuc.

Ca o caracteristică a portului costeştean e faptul că, în satul Pietreni, întâlnim 
costumul unguresc, acesta fi ind legat de ţinuturile transilvane din jurul Sibiului.

În prezent, numărul celor care poartă costumul naţional este tot mai mic. Numai 
oamenii mai în vârstă, în zilele de sărbătoare, sau elevii şcolii (Fig. 43) mai oferă 
posibilitatea de a admira frumuseţea acestor costume, cu ocazia prezentării unor 
programe folclorice.

Fig. 39: Port popular din anul 1910: nuntă la Bistriţa Fig. 40: Locuitori din Costeşti la mănăstirea Arnota

Fig. 41: Gheorghe Cîrstea Alecu din Pietreni Fig. 42: Port naţional din Pietreni 
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Fig. 43: Eleve din Pietreni în costume naţionale

Fig. 44: Aspect din expoziţia de costume naţionale, 

organizată la căminul cultural Costeşti

Fig. 45: Aspect din expoziţia de costume naţionale, 

organizată la căminul cultural Costeşti

X. ARHITECTURA

Printre primele case ale costeştenilor au fost şi bordeiele, dovadă că acestea s-au 
mai păstrat şi în toponimia locului până în zilele noastre. Dar, după cum spun specialiştii 
în istoria arhitecturii, în această parte a Olteniei, bordeiele au existat în număr redus, 
sporadic.445 Casa de sub munte şi din regiunea dealurilor e veche.446

Lemnul a constituit principalul material de construcţie al caselor din Costeşti, el 
găsindu-se din belşug în munte şi pe dealurile împădurite din apropiere. În trecut casele 
erau construite în întregime din lemn, bârne sau nuiele.

Astfel, în comuna Costeşti, din 579 case, 568 erau din lemn, 6 din zid şi 5 din 
nuiele.447 Case din nuiele s-au mai păstrat până în zilele noastre în Pietreni. Dintre acestea 
445  Petrescu P., Arhitectura în arta populară din Vâlcea, Rm. Vâlcea, 1972, p. 55
446  A. Vicenz, Tipuri de case ţărăneşti din Oltenia, în Arhivele Olteniei, anul X, Nr. 54-55, 1931, p. 101 
447  Arhivele Statului Rm. Vâlcea, Fond Primăria comunei Costeşti, dosar nr. 6/1903, n.p.
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amintim pe cea aparţinând familiei Cosma (cu o singură încăpere) şi alta aparţinând 
Ecaterinei Mecu. Ambele sunt părăginite şi nu au mai fost locuite de multă vreme. Dintre 
casele foarte vechi, construite în secolul al XIX-lea şi care mai există şi azi amintim casa 
Alexandrinei Popescu (Văratici), casa familiei Sacerdoţeanu (Costeşti) şi cea aparţinând 
locuitorului Vasile M. Marinescu, aceasta având înscris pe unul din stâlpi anul 1858.

Pereţii casei din lemn erau aşezaţi pe o „talpă‟ făcută din lemn mai gros, de esenţă 
tare, de obicei stejar, care rezista la umezeală. Rama dreptunghiulară de grinzi cioplite 
(secţiuni a 40 cm latură) sau de trunchi se îmbina prin crestături unghiulare, cu ajutorul 
cărora capetele lemnelor se petreceau unul peste altul, ancorându-se puternic. Pentru 
legătură, în trecut, se foloseau cuie din lemn. Pereţii interiori ai caselor se construiau 
odată cu cei exteriori.

Cele mai vechi case din lemn au talpa pusă pe câţiva bolovani mari, aşezaţi la 
colţurile construcţiei, iar golurile dintre bolovani sunt umplute cu piatră, nelegată cu 
mortar. Temelia acestor case nu depăşeşte 20-30 cm. (Fig. 46)

La temelia casei, câteodată, peste pietrele pe care era aşezată talpa, se 
îngrămădea puţin pământ pentru a o apăra împotriva scurgerii apelor din ploi şi a mări 
posibilitatea de reţinere a căldurii.

Fig. 46: Casă veche, joasă, din Văratici, circa 200 ani

Acoperişul caselor vechi este înalt, 
cu panta repede şi coama foarte scurtă. Pe 
partea din faţă a acoperişului sunt, de multe ori, 
aşezate „căşiţe‟, locuri libere, adăpostite sub 
câte o mică streaşină de şindrilă (şindilă, cum îi 
mai spun localnicii). Podul este făcut din grinzi 
peste care se prinde scândură cioplită. În faţă, 
pe toată faţada, aceste case au o prispă (sală) 
cu trei stâlpi.

Vorbind despre planul caselor vechi, amintim că acesta este cel alcătuit din două 
încăperi cu o singură intrare din afară, tipul de casă cu o singură încăpere fi ind mai rar 
întâlnit. La faţadă, casa are una sau două ferestre mici. 

În prima încăpere în care se pătrunde şi care face legătura cu exteriorul sunt 
aşezate vatra liberă şi „corlata‟ (coşul) pe unde urcă fumul în pod.448 Această primă 
încăpere se numeşte „la foc‟, fi ind încăperea unde se face focul ce serveşte atât pentru 
gătit, cât şi pentru încălzit. În casele vechi, prima încăpere avea funcţii multiple: aici 
locuiau oamenii majoritatea timpului, era ceea ce se cheamă în viaţa modernă „camera 
de zi‟, aici îşi pregăteau mâncarea, aici lucrau, aici dormeau uneori, în jurul vetrei foarte 
joase.

448  Petrescu P., Arhitectura în arta populară din Vâlcea, Rm. Vâlcea, 1972, p. 60
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Din această încăpere se trecea într-a doua, în care nu se prepară mâncarea şi 
care este încălzită de o sobă oarbă, cu gura afl ată în prima încăpere, chiar sub corlată, 
pe vatră. Această a doua încăpere este numită celar (azi camera bună), unde se păstrau 
hainele şi alte lucruri de valoare. Mai târziu, celarul s-a transformat în cameră de locuit.

Afl ăm şi case cu două încăperi şi intrări separate, dar acestea sunt mai puţine în 
Costeşti.

Treptat, soclul a fost puţin înălţat, au apărut scări făcute din bolovani mari, apoi 
acestea au fost înlocuite cu scări din piatră cioplită. Deasupra scării s-a făcut o mică 
prelungire a streşinii, având rolul de a apăra scara.

Înălţarea temeliei a dus la apariţia caselor înălţate, motivată de cerinţa măririi 
spaţiului folosibil şi de a conferi casei un caracter de întărire.

De cele mai multe ori, soclul este asimetric, deoarece casele nu sunt ridicate pe 
un teren plat. Soclul asimetric al caselor înălţate este mai înalt în faţă şi mai scund în 
spate, mai înalt într-una din laturile casei şi mai scund în alta, dar niciodată mai înalt 
în spate şi mai scund în faţă. La acest tip de case, soclul poate ajunge până la 1,5 
metri, scările fi ind înălţate şi construite din blocuri mari de piatră. Pentru a folosi spaţiul 
din interior şi a economisi piatra, în acest soclu înălţat s-au amenajat pivniţe. Numărul 
stâlpilor s-a ridicat acum la patru, prispa a devenit tot mai evidentă, i s-a schimbat şi 
numele, zicându-i-se „sală‟. Urcarea pe prispă se face pe o scară din piatră sau din 
lemn. Înălţarea soclului şi construirea pivniţelor a dus la mărirea dimensiunilor caselor. 
Pivniţele sunt construite pe „urşi‟ masivi din stejar care susţin podeaua casei. Ferestruicile 
pivniţelor sunt înguste la exterior, lărgindu-se în interior, ca la aşezările fortifi cate, lucru 
observat la casa Căprarului, astăzi proprietatea lui Chirilă Huruială, demolată parţial în 
anul 1974. Amintim că la această casă construită pe la începutul secolului al XIX-lea 
s-a folosit piatra în combinaţie cu cărămida, după modelul arhitecturii medievale: şiruri 
orizontale de piatră alternând cu şiruri orizonatale de cărămidă.

În pivniţă (beci) sunt depozitate ţuica şi proviziile pentru iarnă.
Câteodată, la această casă se mai adaugă câte o cameră cu o intrare separată 

de pe sală. Foarte rar, sala (prispa închisă cu balustradă) se întinde pe două laturi. Un 
exemplu în acest sens îl constituie casa locuitoarei Iancă Ioana din Costeşti.

Temelia, înălţându-se până la 2 metri şi jumătate, s-au putut construi şi o pivniţă 
şi o cameră de locuit sau o bucătărie. La casele noi, pivniţele sunt boltite, construite din 
cărămidă şi piatră. La acest tip de case, ferestrele şi uşile sunt mai mari.

Un element care dă o atracţie deosebită caselor din această parte a Vâlcii îl 
constituie foişorul. Casa cu foişor reprezintă una dintre cele mai izbutite realizări ale 
meşterilor de case vâlceni. În foişor se putea instala un pat, războiul de ţesut, urzoiul, o 
masă, scaune etc.. Foişorul este un loc de muncă, de odihnă, de servit masa şi dormitor 
de vară, „el constituie un cadru estetic care înfrumuseţează mult priveliştea‟.449 Despre 

449  Gh. Focşa, Muzeul Satului, Editura Ştiinţifi că, Bucureşti, 1967, p. 26
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casa vâlceană cu foişor, specialiştii în arhitectură ţărănească afi rmă că „este poate cel 
mai izbutit tip de casă românească‟.450

De aici se poate observa tot ce se petrece în curte. Acesta constituie o terasă 
aşezată în faţa intrării în casă, cu un acoperiş separat, dedesubtul căruia se afl ă intrarea 
în pivniţă şi la care urcă scara de acces. În arhitectura ultimelor decenii au survenit unele 
modifi cări: foişorul nu mai este plasat în stânga clădirii, ci în axul ei şi este acoperit cu un 
acoperiş în două ape. Serveşte pentru apărarea de intemperii a scării de intrare în casă.

Noua arhitectură din Costeşti se distinge prin case mai mari de vechea arhitectură 
din lemn cu dimensiuni modeste. Casele sunt mai spaţioase, mai înalte, ferestrele se mai 
măresc. Temeliile noilor construcţii sunt mai înalte şi făcute din beton sau piatră. Pietrele 
sunt frumos rostuite, iar intrările beciurior sunt arcuite de meşteri pricepuţi. Pereţii sunt 
construiţi, în cea mai mare parte, din cărămidă, cazurile de construire a caselor din lemn 
devenind foarte rare. Corpul casei este mai înalt şi este străpuns de ferestre şi uşi mai 
mari. Acoperişurile sunt mai joase. Casele de tip nou sunt acoperite cu ţiglă şi mai rar cu 
tablă.

Planul caselor s-a modifi cat. Au apărut multe încăperi cu funcţii noi: sufragerii, 
dormitoare, băi. Se construiesc multe case în unghi, cu câte două sau trei săli. Aspectul 
general al acestor case se apropie tot mai mult de casa numită „vilă românească‟. (Fig. 
47)

Fig. 47: Casă înaltă cu două nivele, stâlpi şi arcade

Casele înalte au şi arcade. Foişorul apare din 
ce în ce mai des în axul clădirii şi este împodobit 
cu coloane şi arcade, fi ind pe timp de vară „salonul‟ 
deschis al casei, unde se primesc musafi rii. Se 
constată că majoritatea caselor sunt orientate spre 
şosea sau spre miazăzi pentru a avea o expunere 
mai mare la soare.

Culoarea este atotprezentă, albul din trecut 
păstrându-se pentru corpul casei, dar pe el apărând multe nuanţe de albastru, verde, 
maro, galben, roz etc.

Un alt tip de casă întâlnită în Costeşti este casa cu legătură, fi ind vorba de legarea 
a două construcţii: casa fânar-grajd (deasupra este folosită ca fânar, iar jos are o cameră 
amenajată) şi casa joasă în unghi, cu tindă, două camere la faţadă, cămară, bucătărie 
etc., cu infl uenţă orăşenească.

În perioada comunistă s-a întocmit schiţa de sistematizare a comunei. Trebuia 
ca noile case ridicate să valorifi ce elementele specifi ce ale tradiţiei locale. Se avea în 
vedere ca noile case să ofere condiţii de locuit dintre cele mai bune, adecvate vieţii la 
nivelul popular cel mai larg: amplifi carea planului locuinţei, mărirea numărului de încăperi, 
confortul lor ş.a..
450  P. Petrescu şi alţii, Arta populară românească, Editura Academiei R.S.R., Bucureşti, 1969, p. 18
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Interiorul casei ţărăneşti, pe lângă sobă, mai cuprinde şi alte piese: laviţe, paturi, 
dulapuri, cuiere, etc.. În afară de mobilier găsim piese textile: aşternuturi şi acoperitoare 
de pat şi de învelit (cergi, cearşafuri, perne etc.), de perete (prosoape), perdele, piese 
care împodobesc culmea şi tavanul, obiecte de cult, de podoabă (icoane pe lemn sau pe 
sticlă, farfurii etc.), diferite unelte (furci de tors etc.).

Mobilierul era format în trecut dintr-o laviţă pusă pe lângă perete, pe care se 
putea dormi. Mesele erau de două tipuri: masa joasă, rotundă, cu trei picioare, care era 
aşezată în apropierea laviţelor, pentru a fi  uşor folosită (când nu era folosită se sprijinea 
de perete, se agăţa de grindă sau era scoasă afară, în tindă) şi masa cu ladă sau dulap, 
fi xată într-un colţ al camerei. În camera bună era o masă mare, dreptunghiulară, cu patru 
picioare, aşezată la fereastră, între două paturi. Alături de mese mai amintim scaunele 
joase (cu trei sau patru picioare) şi scaunele înalte.

Lada de zestre, existentă în camera bună, era frumos ornamentată cu un decor 
incizat sau pictat şi era aşezată mai ales pe lângă perete sau la capătul patului.

Patul la început a fost simplu (mai ales în încăperea în care se făcea focul), un pat 
pe pari bătuţi în pământ, acoperit cu paie sau o rogojină, peste care se punea o ţesătură 
de cânepă sau lână. Ulterior s-au făcut paturi cu tablii.

Pernele, lungi, lucrate frumos cu mâna, erau umplute cu paie sau zdrenţe. 
Printre obiectele de uz casnic amintim: ţestul (în care se făcea pâine şi turtă), oale 

de fi ert (făcute din lut de meşterii olari de la Horezu), blidarul (făcut din lemn, în care se 
ţinea sarea).

În zilele noastre au survenit modifi cări în organizarea interiorului caselor din 
Costeşti. Întâlnim frecvent mobilier de oraş, instalaţii moderne de iluminat şi preparat 
hrana (aragazul), aparate radio şi televizoare, ţesături şi obiecte de decor procurate din 
comerţ. La împodobitul interiorului se folosesc însă şi ţesături şi alte obiecte utilitare şi 
decorative lucrate în casă, fi e mai vechi, fi e recente, printre care amintim frumoasele 
covoare olteneşti.

Construcţiile anexe (acareturile) pot fi  amenajate în subsol, la suprafaţa solului 
şi suspendate pe stâlpi, având funcţii diferite (adăposturi pentru animale, pentru furaje, 
pentru merinde, unelte şi vehicule): şure, grajduri, coşare, coteţe etc..

Acareturile sunt şi astăzi dispuse în jurul casei, astfel încât să fi e la îndemâna 
omului. Alături de casă sau mai spre spate este aşezată bucătăria de vară (cunia), 
construită din scânduri, având o vatră, cuptor pentru copt şi toate cele necesare treburilor 
gospodăreşti legate de alimentaţie (troaca pentru mălai, sita pentru cernut, vase din 
ceramică sau metal, cărpătorul pentru pus mămăliga pe el, vadra de apă – în trecut mai 
ales, astăzi se foloseşte găleată din metal sau plastic – masă scundă, scaune mici etc.).

Înainte de a se construi fânarul, foarte frecvent era grajdul propriu-zis, care este 
o construcţie de forma unei căsuţe din lemn, fără nicio fereastră, construită din bârne şi 
acoperită cu şiţă. (Fig. 48)
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Fig. 48: Grajd în Văratici

Grajdul se afl ă pe lângă casa omului sau 
mai departe, unde păşunează şi vitele, care sunt 
adăpostite acolo. Unul dintre cele mai vechi grajduri 
este cel al familiei Sacerdoţeanu, datând din anul 
1851.

În ultimul timp s-au construit fânarele, care 
sunt de diferite tipuri. Cele vechi sunt făcute din 
bârne orizontale. (Fig. 49) 

Fig. 49: Fânar de lemn din Văratici

Cele noi sunt lucrate frumos din cărămidă 
(Fig. 50). Aceste fânare sunt repartizate pe două 
corpuri separate de un gol la mijloc, cu funcţie de 
şopron.

Fig. 50: Fânar nou de zid din Costeşti

În partea de sus se afl ă fânăria, construite 
din grinzi rare dispuse în formă de X, ca să lase 
posibilitatea aerisirii fânului. Laturile şi spatele 
grajdurilor adăpostesc sub prelungirea acoperişului 
buţii mari pentru prune şi diferite materiale. În părţile 
laterale, încăperile sau încăperea în imaginea de 
faţă sunt destinate ca grajd propriu-zis pentru vite, 
una, iar cealaltă ca magazie.

În şopru se adăposteşte carul etc..
Căsoaia este unul dintre acareturile pe cale de dispariţie în Costeşti. În ea se 

adăposteau diferite obiecte sau alimente. Este construită din lemn, într-un sistem identic 
cu cel în care sunt construite casele, dar la dimensiuni mai mici (3/4 m), lipsită de ferestre. 
Cu timpul, locul ei a fost luată de pivniţă.

În jurul casei omul mai are un coteţ pentru păsări, unul pentru porc, obor de vite 
împrejmuite cu gard. Împrejmuirile sunt făcute cu gard de ulucă. În ultimul timp oamenii 
şi-au făcut la drum gard de zid şi plasă de fi er. Locul ce se afl ă împrejurul casei, mărginit 
de gard, formează bătătura (curtea) gospodăriei. În vecinătate afl ăm şi câte o grădiniţă 
pentru răzoare sau pentru alte zarzavaturi. În apropiere sau chiar în curte se găsesc 
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fântâni, cele mai multe cu roată. Departe de gospodării şi foarte rare sunt fântânile cu 
cumpănă. În satele comunei apa a fost adusă pe conducte la fi ecare gospodărie.

Locuinţa şi anexele din jurul ei alcătuiesc gospodăria. (Fig. 51)
Fig. 51: Gospodării la poalele muntelui, în Pietreni

Gospodăria este o instituţie, o unitate 
de producţie economică (agricolă, pastorală, 
meşteşugărească) şi în acelaşi timp o formă de 
cultură. Într-o gospodărie locuieşte o familie sau mai 
multe, de obicei familii înrudite între ele prin fi liaţie.

XI. DATE DESPRE INSTITUŢIILE DIN COSTEŞTI

Instituţiile din cadrul comunei sunt (1977): Consiliul popular comunal, cooperaţia 
de consum, şcolile, căminul cultural, dispensarul.

1. PRIMĂRIA

În trecut , satele comunei Costeşti au fost administrate separat, fi ind conduse de 
pârcălabi, ajutaţi de aleşii satului, care erau un fel de deputaţi săteşti, care se ocupau cu 
strângerea birului şi judecarea pricinilor dintre localnici.

În urma reformei administrative, dată în timpul domnitorului Alexandru Ioan Cuza 
(1864), satele s-au unit şi au format comuna Costeşti.

Primul sediu al primăriei comunei a fost în satul Costeşti, lângă casa locuitorului 
Petre Ionescu, până în anul 1908. Locul unde se afl ă actualul sediu al primăriei, în 
Ferigile, s-a dat prin legea de împroprietărire din 1881, când au primit pământ tinerii 
căsătoriţi (însurăţeii). Tot atunci s-a înfi inţat şi satul Ferigile. Din anul 1908, aici s-a dat în 
folosinţă şi localul primăriei.451 (Fig. 52)

451  Arhivele Statului Român, Rm. Vâlcea, Inventarul Preturii Plăşii Horezu, Fond 1085, dosar nr. 10/1921, n.p.
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Fig. 52: Localul primăriei Costeşti la 1908

Legea din 1908, cu privire la reorganizarea 
comunelor rurale, arăta că acestea se compun 
din mai multe sate sau cătune, un sat având 100 
locuitori, iar o comună peste 200 contribuabili. 
Un cătun avea sub 100 locuitori.

Conducerea comunei era exercitată (ca 
şi acum) de Consiliul comunal, un primar şi un 

ajutor. Consiliul comunal era compus din 9 consilieri aleşi pe timp de 4 ani.
Fiecare sat, în afară de cel de reşedinţă, mai avea un sfat sătesc şi mai alegea 

şi un delegat. Sfatul satului era alcătuit din 5 membri, care se alegeau pe o perioadă 
de 5 ani. Nimeni nu putea refuza funcţia, nici nu putea să demisioneze decât atunci 
când avea 60 de ani. Atribuţiile sfatului sătesc erau următoarele: deliberau asupra tuturor 
chestiunilor care priveau satul (şcoală, biserică, sănătate publică, drumuri, pază etc.). 
Ca funcţionar comunal, notarul era numit de prefect şi el contrasemna toate actele şi 
lucrările primăriei.

Cei care au îndeplinit funcţii de conducere în cadrul primăriei Costeşti înainte de 
23 august 1944, au căutat să se achite de sarcini, mai ales primarii, mulţi dintre ei fi ind 
oameni întreprinzători, care au contribuit la ridicarea comunei.

După această dată, în funcţia de primar, s-au perindat la conducerea comunei 
următorii cetăţeni: Mihai Surlin (Bistriţa), Nistor Voineag (Văratici), Lăpădat Ion (Văratici), 
Ungureanu Z. Constantin (Văratici), Ciortan Gavrilă (Văratici), Nicolae Gheorghe (Piteşti), 
Avram Ion (Foleşti), Grămadă Ion (Văratici), Ticu Nicolae (Pietreni, din ianuarie 1960, 
până în 1 noiembrie 1974), şi Voineag Ilie (după 1974).452

În prezent (1977), comuna este condusă de preşedintele consiliului popular 
comunal, numit şi primar, ajutat fi ind de Consiliul popular comunal şi Comitetul executiv. 
Consiliul popular Costeşti, ca organ al puterii locale de stat, îşi desfăşoară o largă şi 
multiplă activitate pe raza comunei, reuşind să mobilizeze, prin deputaţii comunali, 
întreaga masă de oameni ai muncii, la făptuirea lucrărilor de interes obştesc, în vederea 
dezvoltării şi modernizării, obiective importante în urbanizarea localităţii.

În ultimii 15 ani mai ales, prin mobilizarea de către conducerea Consiliului popular 
comunal a unui număr mare de cetăţeni, s-a ajuns la realizarea unor obiective de interes 
obştesc şi la obţinerea unor succese remarcabile, printre care amintim:

- construcţia şcolilor din Costeşti (1960), Pietreni (1961), Bistriţa (1962), Costeşti 
(1973 - atelierele), Pietreni (1973 - Încă 4 săli de clasă), Bistriţa (1975 - extindere la 
şcoala de 4 ani), Bistriţa (1975 - şcoala profesională specială);

452  Informaţii de la Ticu Nicolae din Pietreni
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- construcţia magazinelor cooperatiste: Pietreni (1960), Costeşti (1968), Pietreni 
(1969 - un bufet), Bistriţa (un restaurant);

- căminul cultural Costeşti (1970);
- un punct sanitar în Pietreni;
- amenajarea de străzi şi trotuare;
- electrifi carea întregii comune în 1967;
- asfaltarea drumurilor comunei, inclusiv a centrului civic;
- amenajarea unui teren de sport în Costeşti;
- darea în folosinţă a unei staţii de autobuz în Costeşti;
- aducerea apei potabile din Pietreni, până la drumul naţional;
- încălzirea centrală a căminului cultural, a primăriei şi a clădirilor cooperaţiei din 

centrul comunei;
- construirea unor podeţe de ciment;
- construirea unei brutării în centrul comunei;
- reamenajarea clădirii Consiliului popular comunal din Costeşti (Fig. 53) etc.

Fig. 53: Clădirea actuală a Consiliului popular Costeşti, după 

renovare

În aceşti ani, comuna Costeşti a obţinut mai 
multe locuri fruntaşe în întrecerea patriotică, pentru 
buna gospodărire şi înfrumuseţare: 1966 – premiul I în 
cadrul raionului Horezu, iar în cadrul judeţului Vâlcea 

locul I (în 1968 şi 1970), locul II (în 1972) şi locul III (în 1969).
Centrul civic are aspectul unei localităţi pe cale de urbanizare. Aici, alături de clădirea 

Consiliului popular, se înalţă impunătoarele clădiri ale şcolii, magazinul cooperaţiei, 
dispensarul, ofi ciul poştal (cu reţea telefonică, înfi inţat în anul 1970), cooperativa de 
credit, băile comunale etc.. (Fig. 54)

Fig. 54: Imagine din centrul comunei Costeşti 

Pentru perioada următoare comuna Costeşti 
se afl ă în atenţia conducerii judeţului Vâlcea, ţinând 
cont de importanţa turistică, de realizările obţinute, 
de importanţa economică etc.. Astfel, la a doua 
sesiune a Consiliului popular judeţean, hotărârea nr. 
3 cu privire la sistematizarea teritoriului localităţilor 
urbane şi rurale arată: „Comitetul executiv va urmări 
realizarea obiectivelor economice, a locuinţelor, 
dotărilor social-culturale şi tehnico-edilitare 

planifi cate în localităţile: Zătreni, Măciuca, Orleşti, Costeşti, Nicolae Bălcescu şi Malaia, 
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în vederea dezvoltării acestora cu prioritate în perioada 1976-1980, pentru a deveni 
modele de evoluţie şi organizare a satelor.‟453

În acestă perioadă, a planului cincinal 1976-1980, în faţa comunei vor sta realizarea 
unor obiective importante, printre care amintim:

- construirea dispensarului din centrul comunei;
- construirea unei săli de sport la Şcoala generală Costeşti;
- construirea unui pod peste râul Bistriţa;
- încălzirea centrală a şcolii de centru şi a dispensarului;
- regularizarea cursului celor două ape, Bistriţa şi Costeşti, pentru prevenirea 

inundaţiilor;
- sporirea recoltelor agricole, a efectivelor de animale, îmbunătăţirea şi întreţinerea 

păşunilor ş.a..
La realizarea acestor obiective, Consiliul comunal va fi  în frunte, mobilizând pe 

cetăţeni şi îndeplinind cu cinste îndatoririle ce-i revin.
Pe lângă primărie, în anul 1951 a luat fi inţă formaţia de pompieri, având un număr 

de 9 membri, preşedinte fi ind Coca Gh. Gheorghe (1951-1953). Din anul 1953 şi până 
în prezent (1977), când este formată din 24 membri, formaţia de pompieri are ca şef pe 
cetăţeanul Măgureanu Vasile. Remiza veche a fost construită între anii 1956-1957, iar 
cea nouă în 1968.

În toată această perioadă, formaţia s-a numărat printre cele mai bune formaţii ale 
raionului, regiunii şi judeţului. Între anii 1951-1965 a obţinut pe raionul Horezu locul I de 
două ori şi câte o dată locul II şi locul III. Între anii 1966-1967 a obţinut de două ori locul 
al II-lea în cadrul regiunii Argeş. Din 1968 a obţinut de şase ori locul I, de două ori locul 
al II-lea şi o dată locul al III-lea.

Fig. 55: Formaţia de pompieri a comunei Costeşti, cu câţiva ani în urmă

453  Orizont, Organ al Comitetului judeţean Vâlcea al P.C.R. şi al Consiliului popular judeţean, anul VIII, Nr. 1782, vineri 
3 octombrie 1975, p. 5
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2. COMERŢUL

Schimbul de produse, comerţul a fost practicat de locuitorii comunei şi în trecut. 
Astfel, înainte de 1899, costeştenii îşi vindeau produsele lor, inclusiv cele rezultate 
din dulgherie, în târgul de la Horezu, care se ţinea atunci, la fel ca şi astăzi, în fi ecare 
sâmbătă, dar şi, deşi mai puţin, la cele din Vaideeni, Râureni şi Rm. Vâlcea.454

Un târg anual, vestit în trecut, se făcea la Râureni, acesta ţinându-se timp de o 
lună de zile. Cunoscut şi ca bâlci, târgul de la Râureni era vestit mai ales ca târg de vite. 
Unii aduceau aici vite (cornute mari şi mici, cai etc.) spre vânzare, iar alţii le cumpărau. 
Se vindeau aici şi mărfuri aduse din Ardeal.

În trecut, în Costeşti existau multe cârciumi. În 1903, în întraga comună existau 6 
cârciumi.455

Într-o situaţie dată de către conducerea comunei Costeşti preturii plăşii Horezu, 
se arată că la data de 25 ianuarie 1921 aveau cârciumi în comună următorii cetăţeni: 
Ioachim Popescu, Procopie Cosmescu, Alexandru Rădescu, Procopie Florescu, Grigore 
Vârtopeanu, Ion C. Niţulescu, Petre Ionescu, Mihail Pietreanu şi Mihalache Stănescu.456 
Pe lângă aceştia au mai avut cârciumi şi alţi locuitori în comună.

În fi ecare an, în trecut, cetăţenii aveau obiceiul să plece „la vale‟ (sau „pe drum‟), 
cu diferite produse, ca să le vândă. Luau sare de la Ocnele Mari şi o vindeau în localităţile 
de sub munte ale Olteniei. După cum am mai arătat când am vorbit despre Primul Război 
Mondial, cetăţeanului Alexie Ilie Măgureanu i s-a luat de către germani şi austroungari 
cantitatea de 400 kg de sare, pe când se afl a prin comuna Baia, judeţul Gorj, unde se 
dusese să o vândă.

Sandu N. Ion din Pietreni, în vârstă de 98 ani, arăta că, pe când era copil, a mers 
„la vale‟ în calitate de „copil de boi‟, împreună cu stăpânul unui car cu boi. Atunci se 
puneau la care două perechi de boi. Cetăţenii luau sare de la Ocnele Mari şi o vindeau 
prin satele comunei, apoi mergeau pe sub munte, prin ţinuturile Gorjului (pe la Cărbuneşti) 
şi ale Mehedinţilor, până la Craiova, unde încărcau altă sare pe care apopi o vindeau. 
Seara trăgeau la câte un conac şi dau drumul la boi să pască liberi. Pentru iarbă plăteau 
proprietarului câte 0,25 lei „de jug‟ (pentru doi boi). „Pe drum‟ plecau câte 2-3 care şi 
ne mergeau decât ziua, de frica hoţilor care furau cai şi boi. Costeştenii mai plecau „pe 
drum‟ cu diferite produse: mere, pere, cartofi , nuci, ţuică ş.a.. Se da „plin pe plin‟, o sită 
de mere pe una de boabe de porumb.457

Alţii mergeau cu produse creeate de meşteri, cum este cazul lui Toma Botea din 
Pietreni, care pleca cu bote (putini) „pe drum‟ să le vândă.458

454  G. Lahovari, Marele dicţionar geografi c al României, Bucureşti, 1899, vol. II, p. 676
455  Arhivele Statului Român Rm. Vâlcea, Fond primăria Costeşti, dosar nr. 6, 1903, n.p.
456  Arhivele Statului Rm. Vâlcea, Pretura plăşii Horezu, dosar nr. 10/1921, n.p.
457  Informaţie de la Istocescu Gheorghe, 83 ani, Costeşti
458  Informaţie de la Puică C. Gheorghe, 84 ani, Pietreni
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Mai târziu au început să meargă „la vale‟ cu var. Pe lângă cereale, toamna ei 
aduceau acasă şi peşte. Sătenii mergeau prin judeţele Romanaţi, Teleorman, Olt şi 
Vâlcea şi intrau şi prin oraşe ca: Slatina, Craiova, Turnu Severin, Calafat ş.a. când era zi 
de târg. În ultimul timp se pleacă foarte rar „la vale‟, mai ales cu var.

Bâlciul de la Bistriţa se ţine în fi ecare an, la 15 august. Alături de târguri, bâlciul 
constituie o formă străveche de desfăşurare a comerţului la români. Un document 
descoperit în Arhiva Istorică Centrală se referă la bâlciurile şi târgurile vâlcene existente 
în anul 1839. În acest an se ţineau bâlciuri pe lângă mânăstirile Bistriţa, Hurezi şi Cozia. 
Cel de la Bistriţa, se arată în document, se ţine la 15 august, „la satul Pietreni, proprietatea 
Sfi ntei mânăstiri Bistriţa‟.459 Se aminteşte de satul Pietreni, deoarece la acea dată Bistriţa 
făcea parte din acel sat, constituindu-se ca sat abia în timpul lui Cuza. Într-un „tablou‟ 
din 1925 privind numărul bâlciurilor care se făceau în fi ecare an în comuna Costeşti, se 
arăta că acesta „se ţine la mănăstirea Bistriţa, între 13-16 august ale fi ecărui an (4 zile)‟; 
se făcea şi un obor de vite. În continuare se arată că „la bâlci se vând şi se cumpără 
următoarele mărfuri: puţină manufactură, marochinărie, peşte, alimente, porumb, fructe 
etc.. Acest bâlci se face numai o dată pe an.‟460

Amintim că astăzi bâlciul se ţine numai o zi. În trecut bâlciul se ţinea în locul numit 
„la Ferăstrae‟ şi dura, după cum ne informează bătrânii, 2-3 zile.461 

Pe acel loc, pe la 1950 a fost fabrica de cherestea Arnota, care ulterior s-a mutat 
la Băbeni. Astăzi bâlciul se ţine în punctul Stog, între Dealul Stogu şi Râul Bistriţa. (Fig. 
56)

Fig. 56: Bâlci la Bistriţa, 15 august 1926

Bâlciul, atât cât ţine, contribuie la realizarea 
schimburilor comerciale, astăzi fi ind aduse 
produse diferite (industriale şi meşteşugăreşti); 
aici vin şi oameni de la câmp care aduc lubeniţă 
(pepeni). Este un loc de întâlnire al oamenilor 
unde se pot face schimburi de idei. Este aşteptat 
cu nerăbdare, mai ales de copii.

Alături de produsele industriale se aduc 
la bâlci şi costume naţionale, obiecte făcute de 

rudarii din Bistriţa sau din alte sate, ceramică de Horezu sau din alte centre ale olăritului 
din Oltenia (astăzi vin cu produse din ceramică şi ceramişti din judeţul Argeş).

Se mai aduc şi astăzi tiribombe, oferind oamenilor prilejuri de distracţie. Cu câţiva 
ani în urmă, la acest bâlci se prezentau piese de teatru de către Constantin Popian şi 
echipa lui.

459  Măneanu N., Noi date cu privire la bâlciurile şi târgurile din judeţul Vâlcea la începutul secolului al XIX-lea, în Studii 
Vâlcene, 1974, p. 65-69

460  Arhivele Statului Rm. Vâlcea, Pretura plăşii Horezu, fond 1085, dosar nr. 10/1975
461  Vasile Cărăbiş, Bâlciurile şi târgurile din Oltenia în secolul al XIX-lea, în Historica II, Academia de Ştiinţe Sociale şi 

Politice a R.S.R., Centrul de Ştiinţe Sociale din Craiova, Editura Academiei R.S.R., Bucureşti, 1971, p.149
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Numărul oamenilor care vin la bâlci este foarte mare, ei având ocazia să se 
întâlnească, să se distreze, să se simtă bine. Datorită mijloacelor de transport existente 
astăzi, la bâlci vin şi oameni din localităţile mai îndepărtate. Cu câţiva ani în urmă, mulţi 
veneau pe jos, chair cu o zi înainte. Şi astăzi (1977) la bâlci pot fi  întâlniţi bătrâni care 
poartă costume naţionale.

COOPERAŢIA

Pentru centralizare şi control, sub lozinca de „a veni în sprijinul oamenilor muncii 
de la oraşe şi sate‟, regimul comunist a creeat sistemul cooperaţiei. Aceasta trebuia să 
fi e pârghia principală a schimbului dintre sat şi oraş, care trebuia să satisfacă nevoile 
şi să ridice nivelul de viaţă al ţăranului. În realitate, locuitorilor li se impuneau cote din 
produsele din gospodărie, care le erau achiziţionate la preţ nearealist, fi xat de către stat, 
dânduli-se în schimb bani cu care aceştia cumpărau pâine, zahăr şi ulei raţionalizate, 
alături de alte puţine articole industriale care se găseau în magazinele cooperativei, 
ce stăteau mai mult goale sau cu rafturile umplute de produse de care nimeni nu avea 
nevoie.

Pentru a se asigura condiţii bune de desfăşurare a comerţului, în comuna 
Costeşti s-au ridicat în ultimii 15 ani clădiri speciale. Astfel, în anul 1960 în Pietreni s-a 
dat în folosinţă un magazin universal, în anul 1968 s-a terminat construcţia magazinului 
universal din Costeşti. (Fig. 57)

Fig. 57: Magazinul universal din Costeşti-Ferigile

În perioada care a urmat, s-a mai dat în 
folosinţă un bufet în Pietreni şi un restaurant în 
Bistriţa, socotit centru muncitoresc.

În 1975, în centrul comunei, s-a dat în 
folosinţă o brutărie, cu o capacitate de 5t/24h, 
un magazin universal în cadrul Carierei de 
Calcar Bistriţa şi un punct alimentar la Şcoala 
Profesională Specială Bistriţa.

La sfârşitul anului 1975, în Costeşti existau 
următoarele unităţi ale cooperaţiei: magazin universal (Costeşti), magazin metalo-chimic 
(Costeşti), magazine mixte (Bistriţa şi Pietreni), chioşc pâine (Costeşti), magazine 
alimentare (Costeşti, Bistriţa, Arnota), magazine forestiere (Între Râuri şi Prislop), bufete 
(două în Costeşti şi câte unul în Pietreni şi Bistriţa), chioşc (Bistriţa), cofetărie (Costeşti), 
patiserie (Costeşti).

În primele 10 luni ale anului 1975, cooperaţia a avut un plan de desfacere de 
12.240.000 lei şi s-a realizat numai suma de 10.586.000 lei (86,5%) din planul stabilit, 
restul urmând să fi e realizat în lunile noiembrie şi decembrie.
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Prin contracte de achiziţii se făcea preluarea de la populaţie a „surplusului‟ de 
produse agro-alimentare ce intră în fondul central al statului. Planul de achiziţii în anul 
1975 a fost de 423.000 lei, din care s-a realizat în 10 luni suma de 310.000 lei.

Cooperativa de consum a avut şi secţii de prestări servicii, dintre care le amintim 
pe cele mai importante: brutărie, secţie de îmbuteliat bere, cismărie, reparaţii radio-TV, 
tâmplărie, tricotaje, frizerie, croitorie ş.a., unele dintre ele deservind şi alte comune.

Se prevede ca în anul 1976 volumul desfacerii de mărfuri să se ridice la 17.000.000 
lei. La achiziţii (ouă, lapte, oi, porci) suma va fi  de 83.000 lei. Se spunea că tot ceea ce 
se făcea în cooperaţie era spre binele locuitorilor comunei.

Fig. 58: Magazinul universal Pietreni

Fig. 59: Brutăria din Costeşti

Fig. 60: Imagine din bâlciul d ela Bistriţa (15 august 1973)
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3. ÎNVĂŢĂMÂNTUL DIN COSTEŞTI

În secolul al XIX-lea, învăţământul în Ţările Române a cunoscut o continuă 
dezvoltare. Odată cu introducerea Regulamentului Organic în anul 1831, în Ţara 
Românească s-au înfi inţat şcoli publice în reşedinţele celor 12 judeţe. În timpul vâlceanului 
Petrache Poenaru, care ajunge director al şcolilor, se organizează un învăţământ 
elementar gratuit.462

Deşi n-au fost înfi inţate şcoli în mediul rural, aşa cum ne dovedesc documentele, 
în unele sate, sătenii au menţinut şcoli prin propria lor cheltuială.463

În 1832, după cum afi rma în 1905 Victor Gr. Mihăescu, fost institutor şi diriginte 
al şcolii Costeşti, în răspunsul către Revizoratul Şcolar Vâlcea, s-au înfi inţat trei şcoli în 
Costeşti, după numărul satelor componente: în Costeşti (învăţător Nistor Bălintescu), 
Pietreni (învăţător Constantin Iliescu) şi Văratici (învăţător Dumitru Popescu).464

În Ţara Românească, în 1838, s-a pornit acţiunea de înfi inţare a şcolilor 
elementare săteşti, cu învăţători improvizaţi din cântăreţi bisericeşti, cu o scurtă pregătire 
în şcolile orăşeneşti. Programa prevedea „citit, scris, socotit, catehism şi lecţii de lucrare 
a pământului şi economia casei‟. Principalul merit al noii şcoli a epocii regulamentare 
constă în folosirea limbii române ca limbă unică de învăţământ în şcolile publice.465

În 15 noiembrie 1838, învăţător în Pietreni, Costeşti şi Văratici era Constantin 
Iliescu.466 La 11 aprilie 1839, învăţător era tot Constantin Gr. Iliescu, cu 20 elevi: 5 elevi 
în Văratici, 8 în Pietreni şi 7 în Costeşti.467

La 6 martie 1843 apar ca învăţători Nistor Bălintescu în Costeşti, Constantin 
Iliescu în Văratici şi Alexandru Ciorgănescu în Pietreni.468

După înăbuşirea revoluţiei de la 1848, şcolile au fost închise până în anul 1851. 
Acelaşi lucru s-a întâmplat şi în anul 1854, timp de un an, când, în timpul războiului 
Crimeei, ţarul Rusiei a ocupat cu armata Ţările Române (iunie 1853 – iunie 1854).469

Victor Gr. Mihăescu afi rmă că, la cele trei şcoli din Costeşti, cursurile au fost 
întrerupte după înăbuşirea revoluţiei de la 1848 până în jurul anului 1854.470

Din cauză că localurile de şcoală din Pietreni şi Costeşti căzuseră în ruină, 
cursurile şcolare nu s-au putut relua decât în localul din satul Văratici, care era mai bun, 
sub conducerea învăţătorului Dumitru Popescu.471

462  Colectiv, Istoria României, vol. III, Editura Academiei R.P.R., Bucureşti, 1964, p. 1053
463  Ilie Popescu Teiuşan, Unele documente cu privire la înfi inţarea de şcoli săteşti în Oltenia de către sătenii înşişi, 

înainte de 1838, în Revista Arhivelor, anul VII, Nr. 2, Bucureşti, 1964, p. 155-162 
464  Victor Gr. Mihăescu, Monografi a şcoalei primare din comuna Costeşti, judeţul Vâlcea, 1905, fi la nr. 2 şi Victor Gr. 

Mihăescu, Învăţământul primar rural, răspunsuri, 1905, fi la Nr. 1 – materiale afl ate la muzeul Şcolii Generale 
Costeşti

465  Colectiv, Istoria României, vol. III, Editura Academiei R.P.R., Bucureşti, 1964, p. 1053
466  Arhivele Statului, Ocârmuirea judeţului Vâlcea, dosar 74-93, 1839, f. 13, verso
467  Arhivele Statului, Ocârmuirea judeţului Vâlcea, dosar 74-93, 1839, f. 206
468  Arhivele Statului, Ocârmuirea judeţului Vâlcea, dosar 367-114, 1843, f. 43 şi 65
469  Colectiv, Istoria României, vol. III, Editura Academiei R.P.R., Bucureşti, 1964, p. 238-239, 693
470  Victor Gr. Mihăescu, Monografi a şcoalei primare din comuna Costeşti, judeţul Vâlcea, 1905, fi la nr. 2 şi 3
471  Victor Gr. Mihăescu, Monografi a şcoalei primare din comuna Costeşti, judeţul Vâlcea, 1905, fi la nr. 3
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În adresa către Eforia şcoalelor nr. 102 din 18 iunie 1859 se arăta că s-au examinat 
în şcoala din Râmnic, la cunoştinţele ce sunt obligatorii pentru însărcinarea ca învăţători, 
candidaţi printre care şi George Alexandrescu, de 20 ani, pentru Costeşti, plasa Cozia, 
notat cu nota 1 la lectură, scriere, aritmetică şi catehism, deci devine învăţător.472 Notele 
erau atunci de la 1 la 4, cu 1-eminent şi 4-repetent.

Într-o altă adresă trimisă de către Inspectoratul Şcolar Vâlcea către Eforie, în 10 
iulie 1859, cu numărul 114, se arată că în locul învăţătorului Dumitru Popescu, care a 
demisionat şi căruia i s-a oprit leafa pe lunile iulie-august 1858, din septembrie 1858 şi 
în continuare (1859) era învăţător George Alexandrescu, care a fost examinat şi căruia i 
s-a înmânat autorizaţia de învăţător.473

Pe o listă din  30 ianuarie 1859 afl ăm acelaşi lucru: demisia lui Dumitru Popescu 
din iulie 1858.474

Învăţătorul George Alexandrescu din Costeşti a fost numit ajutor de revizor, pentru 
a vizita o dată pe lună, jumătate dintre şcolile ce funcţionau în plasă.475

Un nou local de şcoală se va ridica în satul Costeşi în anul 1862.476

Din monografi a Şcolii Costeşti, scrisă de Gr. Mihăescu, afl ăm următorii învăţători, 
care au predat în perioada 1858-1905: George Alexandrescu (1858-1870), mutat la 
altă şcoală; Gheorghe Nistorescu (1870-1875). În timpul lui, şcolii i s-a dat rangul de 
„şcoală model”; după moartea lui, in 1875, este numit învăţător Dimitrie Bujoreanu, care 
a condus şcoala cu mult zel şi pricepere până în 1880 când s-a mutat la şcoala din 
Bujoreni-Vâlcea. Dimitrie Tănăsescu predă la şcoala mixtă din 1880 până în 1881, când 
s-a înfi inţat o şcoală de fete care a funcţionat până la sfârşitul anului 1886. Aici predă 
invăţătoarea Evdochia Tănăsescu pâna în 1882 şi Eufrosina Tănăsescu, de la 1882 
până la 1886, data desfi inţării acestei şcoli.477

Începând cu anul 1886, şcoala a devenit din nou mixtă, fi ind condusă de Dimitrie 
Tănăsescu pâna la 1 decembrie 1888, când se înfi inţeaza a doua şcoală mixtă. La această 
şcoală a predat învăţătorul Gheorghe Pretorianu. Cele două şcoli mixte au funcţionat 
separat până la 1 septembrie 1889, când s-au contopit într-una singură, funcţionând 
în localul şcolii din cătunul Costeşti, cu cei doi învăţători: Dimitrie Tănăsescu la postul 
I şi Gheorghe Pretorianu la postul al II-lea. La 1 septembrie 1890, învăţătorul Dimitrie 
Tănăsescu a fost mutat în comuna Malaia-Vâlcea, iar învăţătorul Gheorghe Pretorianu a 
trecut la postul I. Cel de-al doilea post a fost ocupat de învăţătorul Ştefan Herăscu, care 
a predat până în anul 1891, când  a fost mutat la cerere în comuna Berbeşti-Vâlcea.

De la 1 septembrie 1890, învăţătorul Gheorghe Pretorianu a continuat să predea 
neîntrerupt din postul I, până după 1900.478

472  Arhivele Statului Rm. Vâlcea, Inspectoratul Şcolar Judeţean, dosar 1/1859, f. 231
473  Arhivele Statului Rm. Vâlcea, Inspectoratul Şcolar Judeţean, dosar 1/1859, f. 286
474  Arhivele Statului Rm. Vâlcea, Inspectoratul Şcolar Judeţean, dosar 1/1859, f. 37, verso
475  Arhivele Statului Rm. Vâlcea, Inspectoratul Şcolar Judeţean, dosar 3/1859, pachet II, f. 114
476  Victor Gr. Mihăescu, Monografi a şcoalei primare din comuna Costeşti, judeţul Vâlcea, 1905, fi la nr. 3
477  Victor Gr. Mihăescu, Monografi a şcoalei primare din comuna Costeşti, judeţul Vâlcea, 1905, fi la nr. 4.
478  Victor Gr. Mihăescu, Monografi a şcoalei primare din comuna Costeşti, judeţul Vâlcea, 1905, fi la nr. 5



174

La postul al II-lea după 1891 au funcţionat: 
- Mihail Pretorianu – de la 1 ianuarie 1891 până la 1 ianuarie 1893, când a fost 

mutat în interes de serviciu în comuna Tina-Vâlcea;
- Dimitrie Tănăsescu – venit de la Malaia, predă de la 1 ianuarie 1893 până în 

aprilie 1902.
Înţelegându-se importanţa activităţilor practice, încă din anul 1884 se dispune 

înfi inţarea pe lângă scoala din Costeşti a unui atelier de tâmplărie, judeţul plătind cu 30 
lei lunar maistrul, ”… totodată, din benefi cii, stimulându-se elevii practicanţi”.

În scopul sprijinirii procesului de instruire a elevilor, începând cu 1885, la Costeşti 
a funcţionat până în anul 1889 o cantină şcolară cu dormitor, activitatea acesteia fi ind 
reluată după 1900.

Încă din 1889, pentru cunoaşterea şi interpretarea fenomenelor atmosferice 
locale, se înfi inţează în cadrul şcolii staţia meteorolofi că Nr. 35, care va funcţiona şi după 
anul 1900.

Paralel cu activitatea de la clasă, învăţătorii de odinioară activau intens şi pe tărâm 
cultural obştesc, contribuind astfel la ridicarea satului românesc. O formă a activităţii 
extraşcolare o reprezentau şezătorile săteşti, cu care ocazie erau prezentate piese de 
teatru, conferinţe, recitări, jocuri populare şi altele. Activitatea culturală se desfăşura în 
cadrul cercului cultural ”Horezu”, înfi inţat în anul 1889, având o rază de activitate foarte 
mare. Şcoala a fost gazda celor mai multe activităţi ale cercului.

A. DEZVOLTAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI DIN 
COSTEŞTI ÎNTRE ANII 1900-1948

Şcoala din Costeşti a intrat într-o nouă fază de organizare şi dezvoltare după 
anul 1900. În aprilie 1902, D. Tănăsescu, ieşit la pensie, a fost înlocuit cu suplinitorul 
I. Codreanu, până la fi nele anului şcolar 1902. De la 1 septembrie 1902 şi până la 1 
martie 1903 a predat învăţătoarea Elena Teodoru, care a fost mutată apoi, la cerere, 
în comuna Viişoara-Romanaţi. În locul ei a fost numit ca suplinitor preotul Constantin 
Petrulian, care predă până la 1 aprilie 1903. De la această dată, îl găsim ca învăţător pe 
diaconul Nicolae Sacerdoţeanu până la 1 septembrie 1903, dată când învăţătorul Gh. 
Pretorianu este mutat, la cerere, de la postul I, în comuna Ştefăneşti-Vâlcea şi înlocuit 
cu Victor Gr. Mihăescu, absovent al Şcolii Normale de Institutori din Bucureşti. De la 
1 septembrie 1903 până la 1 noiembrie 1903, acesta a fost suplinit de Ion Antonescu, 
normalist, titularul fi ind plecat pentru a-şi satisface serviciul militar. La postul al II-lea, 
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diaconul Nicolae Sacerdoţeanu a continuat a suplini pe titulara Adela Sofi anu, absolventă 
a Şcolii Normale de Institutoare de la Iaşi.479

De la 1 noiembrie 1903, şcoala s-a mutat într-un nou local, cu 4 săli de clasă 
construit în Costeşti-Ferigile, unde funcţionează astăzi grădiniţa de copii.

Această şcoală avea două posturi: la postul I preda Victor Gr. Mihăescu, ca 
institutor şi diriginte, iar la postul al II-lea diaconul Nicolae Sacerdoţeanu, suplinitorul 
Adelei Sofi anu. 

Fig. 61: Şcoala veche de la Costeşti (1903)

La 1 martie 1904, suplinirea diaconului 
Nicolae Sacerdoţeanu încetează prin 
detaşarea la Costeşti a lui Ion Busuioc, 
venit de la şcoala Pietroşiţa-Vlaşca. Această 
detaşare a ţinut până la 1 iulie 1904, când 
acesta, împreună cu soţia sa, detaşată în 
acelaşi timp la Orfelinatul Corpului Didactic de 
la Bistriţa, s-au reîntors la Pietroşiţa-Vlaşca.

De la 1 septembrie 1904 s-a creeat un al treilea post care a fost ocupat de 
Spiridon Arjoca, absolvent al Şcolii Normale de Institutori din Bucureşti.480 În arhivele 
Şcolii Costeşti şi Pietreni este menţionată înfi inţarea în 1904 şi a celui de-al patrulea 
post, în mod provizoriu, până în 1905 (1 septembrie), acesta fi ind ocupat de Gheorghe 
Pretorianu, fost învăţător la Şcoala din Costeşti timp de 15 ani.

Încă din 1905, după împroprietăririle anterioare, Şcoala din Costeşti poseda o 
apreciabilă suprafaţă agricolă, având posibilitatea să-şi amenajeze un lot şcolar unde 
elevii erau deprinşi cu efectuarea lucrărilor agricole şi mai ales cu cele pomicole.

Apreciindu-se activitatea depusă în această grădină şcolară de învăţătorul Dimitrie 
Tănăsescu şi elevii săi, Ministerul Instrucţiei Publice dispune premierea acestuia cu 
suma de 40 lei.

În vremea aceea, şcoala din Costeşti dispunea de un mobilier sărac, fapt ce 
rezultă din relatările făcute de Victor Gr. Mihăescu, dirigintele şcolii, în anul 1905:, ”totul 
reducându-se la bănci lungi pentru câte 6-10 elevi, tablă, catedră şi un dulap pentru 
păstrarea documentelor de arhivă şcolară”.

După cum ne relatează acelaşi diriginte, în 1905 şcoala dispunea de o bibliotecă 
care nu avea decât 152 de cărţi şi reviste.

În această vreme, cei mai mulţi absolvenţi ai şcolii din Costeşti au rămas în 
comună ca gospodari pricepuţi, agricultori, pomicultori, crescători de animale, apicultori 
şi buni meseriaşi. Puţini dintre absolvenţii acestei şcoli au reuşit să-şi continue studiile. 
Amintim pe Constantin Schitănescu, inginerul constructor de mai târziu şi pe Constantin 
Tănăsescu, care pe la anul 1905 erau studenţi ai Universităţii din Bucureşti.
479  Victor Gr. Mihăescu, Monografi a şcoalei primare din comuna Costeşti, judeţul Vâlcea, 1905, fi la nr. 6
480  Victor Gr. Mihăescu, Monografi a şcoalei primare din comuna Costeşti, judeţul Vâlcea, 1905, fi la nr. 7
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În anul 1906 s-au redeschis, după mai multe decenii, cursurile de la şcoala din 
Pietreni, cu un număr de 39 elevi, unii dintre ei învăţând până atunci la şcoala din Costeşti.

Şcoala de aici a funcţionat mai întâi într-un local închiriat de primărie, o cameră din 
casa unui sătean. Primul învăţător care a predat la această şcoală a fost Ştefan Marcu.

În primăvara anului 1908 a început construcţia unui local propriu de şcoală la 
Pietreni, din lemn şi după modelul tip al vremii: o sală mare de clasă, cancelarie şi antreu. 
Materialul folosit la construcţia şcolii Pietreni a provenit din demolările localului fostei 
primării din Costeşti.

În activitatea şcolii din Pietreni, printre numeroşii învăţători care au lucrat aici, 
s-au impus în mod deosebit învăţătorul Constantin Petrulian şi fi ul său Constantin C. 
Petrulian, care, cu pasiune şi dăruire, au aprins făclia ştiinţei de carte printre fi ii sătenilor 
din acest loc, afl at la poalele munţilor.

Al doilea post la şcoala din Pietreni se va înfi inţa  în anul şcolar 1925-1926, 
încadrată fi ind învăţătoarea Eliza Marioţeanu, care lucra împreună cu Constantin C. 
Petrulian, învăţător la postul I şi diriginte al şcolii. 

În anul şcolar 1922-1923 s-au deschis şi cursurile şcolii satului Bistriţa pentru 
prima dată într-un local închiriat. 

În 1922, şcoala de la Bistriţa s-a deschis cu un singur post, pe acesta fi ind încadrat 
Alexandru Pretorian, care era şi dirigintele acestei şcoli, cu un număr de 41 elevi. Această 
primă şcoală sătească din satul Bistriţa a funcţionat într-un local închiriat de la locuitorul 
Nicolae Lăzărescu, urmându-i cursurile un număr de 38 de baieţi şi 20 de fete.

În anul 1925, s-a dat în folosinţă şi localul propriu al şcolii primare din Bistriţa. În 
anul şcolar 1931-1932 s-a înfi inţat la această şcoală şi postul al doilea, funcţionând ca 
învăţători soţii Felicia şi Ion Neagu.

Din ianuarie 1934, la Pietreni va funcţiona şi postul al treilea, acesta fi ind ocupat 
de învăţătoarea Elisabeta Surlin.

Începând cu anul şcolar 1932-1933, la Şcoala Primară Pietreni apar şi clasele 
V-VIII, cei mai mulţi copii din sat urmând şi aceste clase.

În afară de pregătirea teoretică ce se făcea după metode tradiţionale, elevii erau 
instruiţi şi practic, pe lotul şcolar şi în ateliere.

Atelierul de tâmplărie dădea posibilitatea elevilor să realizeze obiecte de uz casnic, 
iar fetele erau deprinse cu ţesutul în gherghef şi arta cusăturilor naţionale. Obiectele 
obţinute erau vândute cu diverse ocazii.

Atraşi de meserie, mulţi dintre elevii şcolii Costeşti care căpătaseră primele 
noţiuni în atelierul şcolar se înscriu la şcoala de meserii din Horezu, desăvârşindu-şi 
astfel pregătirea.

Cooperativele şcolare erau o altă cale prin care elevii deveneau gestionari de 
rechizite şcolare, răspunderea atât materială cât şi morală a acestora fi ind controlată 
periodic de un consiliu de conducere ales din rândul acestora. Pe lângă faptul că aceste 
cooperative asigurau necesarul de rechizite, ele aduceau şi un benefi ciu ce era utilizat 
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pentru procurarea de rechizite distribuite  elevilor săraci, dar sârguincioşi la carte. Această 
formă de activitate punea elevii în situaţia autodisciplinării, autocontrolului, pregătindu-i 
pentru o răspundere socială.

Un moment important în viaţa şcolii din Costeşti îl constituie mutarea, în vara 
anului 1944, a unei părţi din Arhivele Statului Român din Bucureşti pentru a fi  ferite de 
distrugerile războiului.

Cu acest prilej, au fost detaşaţi la Costeşti mai mulţi funcţionari superiori ai Arhivelor 
Statului sub conducerea lui Aurelian Sacerdoţeanu, pe atunci director al acestei instituţii, 
fost elev al şcolii din Costeşti şi fi u al satului.

Înţelegând momentele grele prin care trecea şcoala, o parte dintre aceştia au 
intrat în clasă, predând lecţii, iar pentru procurarea de fonduri băneşti necesare pentru 
reparaţia acoperişului ce se distrusese în mare parte, acelaşi colectiv a organizat diverse 
manifestaţii culturale, fondurile realizate fi ind donate şcolii.481

După plecarea din Costeşti, mulţi dintre cei din personalul Arhivelor Statului, 
inclusiv profesorul Aurelian Sacerdoţeanu, au expediat, la începutul anului şcolar, colete 
cu manuale şcolare pentru a fi  distribuite elevilor orfani şi săraci.

La 1 septembrie 1945, la Şcoala Primară Pietreni s-a format şi postul al patrulea, 
pe acesta fi ind încadrat învăţătorul Gheorghe Cosma, fi u al satului. Mai târziu, după 
absolvirea Academiei Comerciale, acesta a predat obiectul matematică la această şcoală. 

Paralel cu cele trei şcoli primare care funcţionau în Costeşti, la Mănăstirea Bistriţa, 
care dispunea de condiţii deosebit de bune, a funcţionat o şcoală primară, o şcoală 
profesională, un liceu teoretic şi un gimnaziu. La acest gimnaziu, ani de-a rândul, vor 
frecventa cursurile elevii şcolilor din Costeşti. Elevii din sat veneau ca externi, având 
posibilitatea să servească masa contra cost sau în alimente – în natură – o  dată pe zi.

După 1948, aici va funcţiona cooperativa meşteşugărească ”Bistriţa”, cu secţiile 
de ceramică, atelier de ţesut covoare, de strungărie, atelier de cusături naţionale şi 
broderii, activitatea şcolilor amintite încetând defi nitiv.

481  Arhiva şcolii generale Costeşti, judeţul Vâlcea, Pachet 1, anii 1909-1946, Dosar cu 
corespondenţe pe anul 1944. f. 94, 95 şi 102
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B. ÎNVĂŢĂMÂNTUL DIN COSTEŞTI DE LA 1948 
PÂNĂ AZI

Programul comunştilor a cuprins şi sarcini pentru perfecţionarea învăţământului 
de toate gradele.

Legea privind reforma învăţământului din 1948 şi măsurile luate ulterior au 
contribuit la creşterea condiţiilor pentru ca toţi copii de vârstă şcolară, fără deosebire de 
sex şi naţionalitate, să poată frecventa cursurile.

Începând cu anul şcolar 1948-1949, se va trece la învăţământul de 7 clase şi 
în şcolile din Costeşti, care vor fi  grupate astfel: clasele I-IV, primare şi clasele V-VIII, 
elementare, corespunzătoare vechiului gimnaziu care, începând cu acest an se mutase 
de la Bistriţa la şcoala din centru. Cu această ocazie, se vor transfera la Costeşti 
majoritatea cadrelor care predaseră la Bistriţa.

După eforturi care au durat circa 10 ani, în condiţiile grele din timpul celui de-al 
doilea Război Mondial, cât şi din perioada de refacere a ţării care a urmat după aceasta, 
în toamna anului 1948 s-a dat în folosinţă localul şcolii din Pietreni, cu două săli de clasă, 
cancelarie şi antreu. (Fig. 62)

Fig. 62: Şcoala Pietreni (faţada) – 1948.

Vechiul local de şcoală, cu o singură sală de 
clasă, a fost demolat.

Întregul corp didactic din comună era deja 
convins de importanţa şcolii. Astfel, în toamna anului 
1951, Catrina Petre, director şi învăţător la şcoala 
din Pietreni, se adresa printr-un apel (afi şat vizibil) 
părinţilor, arătându-le importanţa şcolii în opera de 
luminare a poporului: ”... să pornim cu nădejde la 
luminarea vieţii, pentru ca să rupem bezna neştiinţei 
de carte, să creştem oameni luminaţi, pentru a se 

descurca în viaţă, pentru a putea pătrunde în Cetatea Ştiinţei, cetatea viitorului fericit.”
În perioada următoare, obligativitatea învăţământului a dus la creşterea numărului 

de elevi şi în Costeşti, ca urmare a acestui fapt, s-a ivit necesitatea construirii unui nou 
local de şcoală în Costeşti.

La construcţia acestora au contribuit toţi cetăţenii comunei, vârstnicii şi tinerii, iar 
după o muncă intensă, care a durat 4 ani, lucrarea s-a terminat la 20 iunie 1960 (Fig. 63).
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Fig. 63: Şcoala nouă din Costeşti (1960)

Necesitatea unui învăţământ modern care să 
se desfăşoare conform cerinţelor vremurilor noi i-a 
determinat pe săteni şi corpul didactic din Pietreni 
să pornească la extinderea şcolii de aici. Numai 
în vara anului 1961, s-au ridicat aici un număr de 
patru săli de clasă, antreu şi cancelarie, ataşate la 
vechea clădire, una dintre aceste săli fi ind folosită 
şi în prezent ca sală de cămin cultural, satisfăcând 
nevoile de culturalizare a cetăţenilor din satul 

Pietreni. Chiar din toamna anului 1961, elevii din Pietreni au putut învăţa în noua clădire. 
Lucrarea amintită s-a realizat în timpul record (patru luni), cu suma de 50.000 lei, bani 
proveniţi din contribuţia cetăţenilor, la care s-au mai adăugat numeroasele ore de muncă 
patriotică efectuate de cetăţenii satului Pietreni.

La 1 septembrie 1961, şcoala din Pietreni s-a transformat în şcoală de 7 ani, aici 
învăţând şi elevi care, până la această dată, au frecventat cursurile şcolii din Costeşti. La 
sfârşitul anului 1962-1963, şcoala din Pietreni a scos prima promoţie de absolvenţi de 7 
clase, în număr de 27 elevi.

În anul următor, 1962, s-a ridicat un nou local de şcoală şi în satul Bistriţa, cu două 
săli de clasă şi antreu.

Prin darea în folosinţă a acestei şcoli, rod al eforturilor depuse de săteni, s-a 
creeat posibilitatea ca, şi în acest sat, învăţământul să se desfăşoare în condiţii mai 
bune. (Fig. 64.)

Fig. 64: Şcoala primară din Bistriţa

După terminarea celor trei construcţii 
şcolare, învăţământul va cunoaşte o dezvoltare 
fără precedent. Va continua o perioadă de dotare a 
şcolilor amintite cu mobilier nou şi material didactic 
corespunzător cerinţelor unui învăţământ modern. 
La cele două şcoli generale au fost repartizate 
cadre tinere, însufl eţite de dragoste de muncă. 

În anii şcolari 1969-1970 şi 1970-1971, la 
Costeşti funcţionează cursurile claselor a IX-a şi a X-a, cu elevi proveniţi de la şcolile 
generale din Costeşti, Pietreni, Tomşani şi Bodeşti. În vara anului 1971 au ieşit primii 
absolvenţi ai şcolii de 10 ani Costeşti.

Încă din anul 1959, în comuna Costeşti funcţionează Şcoala Profesională Specială 
Nr. 20 Bistriţa, însumând în prezent (1977) un număr de 70 cadre didactice şi circa 670 
elevi. Pentru buna desfăşurare a învăţământului profesional special, în anul 1975 s-a 
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dat în folosinţă în satul Bistriţa, un nou local de şcoală, cu 36 săli de clasă (Fig. 65.), o 
cantină şi o sală de gimnastică.

Fig. 65: Localul Şcolii Profesionale Bistriţa (1975)

În anii de existenţă, această şcoală a creeat un 
viitor elevilor săi, califi caţi în diferite meserii. Ea este o 
şcoală model printre şcolile subordonate Ministerului 
Muncii. Absolvenţii săi muncesc pe toate meleagurile 
patriei, în meseriile: zugravi, tâmplari, teracotişti, tinichigii, 
tapiţeri, croitori ş.a.. 

În 1973 s-au construit atelierele de la Costeşti, 
cu trei săli: lăcătuşerie, croitorie şi tâmplărie. Utilat cu 
materialele necesare desfăşurării activităţii pe profi le, 

atelierul şcolar de la Costeşti asigură celor şapte grupe de elevi de la şcolile Costeşti 
şi Pietreni o instruire corespunzătoare, contribuind la educarea prin muncă şi pentru 
muncă a elevilor.

Şi la Pietreni, prin sporirea numărului de elevi şi creşterea cerinţelor unui învăţământ 
modern care să corespundă etapei actuale s-a simţit nevoia extinderii spaţiului de 
învăţământ. Locuitorii satului au reuşit ca, prin eforturi susţinute, într-o perioadă scurtă, 
din mai 1972 şi până în septembrie 1973, să construiască un nou local de activitate 
instructivă şi practică, cu 4 săli de clasă. (Fig. 66)

Fig. 66: Noul local al Şcolii Pietreni (1973)

La Şcoala Generală Costeşti, între anii 
1972-1973 s-a desfăşurat o intensă activitate de 
amenajare a laboratoarelor de fi zică şi biologie.

Observăm din cele menţionate mai sus că, 
în toate cele trei sate ale comunei s-a desfăşurat 
o activitate susţinută de extindere a localurilor de 
şcoală, în vederea creării de condiţii optime pentru 
buna desfăşurare a procesului instructiv-educativ.

Prin construcţia noului local de şcoală de la Bistriţa (1975), s-a mărit spaţiul pentru 
încă 300 locuri, în total, pentru 705 elevi. Se vor construi încă şapte ateliere, o sală de 
recuperare medicală, bloc alimentar cu toate anexele, pentru 350 locuri (doua serii), în 
total pentru 700 elevi.

La sfârşitul anului 1973, şcolile generale din Costeşti (Costeşti, Pietreni, Bistriţa 
– de 4 ani) dispun de 4 aparate radio, 6 picupuri, 6 televizoare, 1 aparat de proiecţie, 
5 diascol-uri ş.a.. În octombrie 1973, când s-au aniversat 325 de ani de la înfi inţarea 
primei şcoli ce a funcţionat în Costeşti, pe lângă Mănăstirea Bistriţa, şcoala de la Costeşti 
dispunea de laborator de biologie, de fi zică, de chimie, cabinet de ştiinţe sociale, o bază 
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sportivă bituminizată, ateliere şcolare, o bibliotecă cu un fond de aproape 20.000 volume, 
toate deservind pe cei 500 de elevi din Costeşti.

De mai multe decenii, şcoala de la Costeşti dispune de un lot şcolar apreciabil, 
afl at în vecinătate, care, mai ales astăzi, constituie un model în privinţa modului în care 
elevii îşi desfăşoară activitatea practică. Fiind văzut de diferite personalităţi, lotul a fost 
apreciat favorabil.

Astfel, în 1970, o delegaţie din Anglia, vizitând şcoala Costeşti, consemna 
următoarele: ”... am fost foarte interesaţi şi impresionaţi de grădină. Aceasta nu se 
întâmplă pe scară largă în Anglia. Faptul ca banii sunt folosiţi pentru a îmbunătăţi şi 
reutila şcoala este o idee excelentă.”

Tot despre acest lot şcolar, vizitând şcoala Costeşti la 27 septembrie 1970, 
Virgil Radulian, preşedintele Consiliului Naţional al Organizaţiei Pionierilor spunea: 
”Organizarea muncii din şcoala dumneavoastră poate constitui un exemplu, organele 
judeţene având mândria de a îndruma şi conduce un asemenea colectiv de cadre şi 
elevi”.

Învăţământul preşcolar a cunoscut şi el o dezvoltare deosebită în comuna Costeşti. 
Cele trei grădiniţe care funcţionează în această comună au luat fi inţă după cum urmează: 
grădiniţa din satul Costeşti în 1952, cea din Pietreni în 1969 şi cea din Bistriţa în 1970.

Sub îndrumarea unor cadre bine pregătite, elevii şcolilor generale din Costeşti 
desfăşoară o intensă activitate extraşcolară în cadrul numeroaselor cercuri. Cea mai 
rodnică activitate a desfăşurat-o cercul de carpete olteneşti la expoziţia organizată în 
Bucureşti, la Sala Dalles. (Fig. 67)

Fig. 67: Elevele Şcolii Generale Costeşti lucrând la gherghef covoraşe olteneşti în cadrul expoziţiei 

organizate la Sala Dalles din Bucureşti (1968).

Apreciind activitatea desfăşurată în cadrul 
expoziţiei din Sala Dalles de către pionieri, conferenţiarul 
Ghorghe Focşa, directorul Muzeului Satului din 
Bucureşti, amintea şi despre elevele din Costeşti: 
”Cadrul expoziţiei a fost întregit şi completat sugestiv 
prin prezenţa micului olar Popa Ion din Horezu,  care 
duce mai departe arta olăritului cu pregnante calităţi 

estetice decorative, strălucit ilustrate de operele părinţilor şi bunicilor săi şi prin prezenţa 
celor trei eleve din Costeşti-Vâlcea care, cu gingăşie şi răbdare adaugă fi r cu fi r în fl ori şi 
imagini cu păsări colorate, care dau farmec şi veselie exuberantă covoraşelor olteneşti”.482

Şi cine nu cunoaşte faima scoarţelor şi covorului oltenesc, care renasc în mâinile 
pasionatelor eleve de la această şcoală, care au deprins meşteşugul migălos al ţesutului? 
Acestea îmbină culori felurite, dovedind sensibilitatea şi receptivitatea strămoşilor noştri 
în faţa frumuseţilor naturii.

482  Gh. Focşa, Muncă, Talent şi fantezie, on Editura Pionierească, anul I, Nr. 7, iulie 1968, p. 29
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În 1969, aspecte de la activitatea cercului de carpete au fost fi lmate pentru fi lmul 
”Cravatele Roşii”. Elevii din Costeşti au avut o apariţie şi în emisiunea televizată ”Mica 
Rapsodie Vâlceană”.

Pentru activitatea depusă în cadrul cercului de carpete olteneşti, învăţătoarea 
Crăcană Ileana a primit, în anul 1970, ”Diploma de Onoare” acordată de Consiliul Naţional 
al Organizaţiei Pionierilor.

În anul 1971, la expoziţia internaţională ”Copiii lumii”, organizată la Avignon, în 
Franţa, elevele Culici Ioana şi Ungureanu Ioana au primit premuil I la cusături naţionale.

Elevele Istocescu Marinela şi Voineag Simona se numără printre cei care au vizitat 
Franţa şi Uniunea Sovietică, ducând cu ele frumuseţea portului şi a cântecului popular 
românesc.

În cadrul şcolilor generale din Costeşti şi Pietreni, elevii îşi desfăşoară activitatea 
şi în cadrul cercului de literatură şi folclor, unde transmit cântele vechi, legende, ghicitori, 
pe care le culeg de la bătrânii satului.

O activitate deosebită, desfăşurată de către elevii din Pietreni, care merită să fi e 
menţionată, este aceea a întâlnirilor cu numeroşi oameni ai muncii.

Pentru cunoaşterea frumuseţilor patriei noastre şi a monumentelor istorice şi 
de artă, au fost organizate numeroase excursii: la hidrocentrala Vidraru de pe Argeş 
(1966), Peştera Muierii (1967), Sibiu (1968), Doftana şi Braşov (1970), nordul Moldovei 
şi Transilvania.

Fig. 68: Lecţie în laboratorul de fi zică şi chimie la Şcoala Generală Costeşti.

Fig. 69: Formaţia de dansuri a Şcolii Generale Costeşti.
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Fig. 70. Vizitarea cercului de ţesături olteneşti al elevilor de la Şcoala Generală Costeşti de către conducerea 

judeţului (octombrie 1973)

4. CĂMINUL CULTURAL

La 12 noiembrie 1972 s-au sărbătorit 50 de ani de la înfi inţarea căminului cultural 
Costeşti. Anul 1922483 reprezintă începutul şi totodată actul de naştere al primei instituţii 
de cultură care-şi propunea pe atunci ”să contribuie la opera de refacere morală şi 
materială a satelor, spectatorii fi ind rugaţi să dea toată cinstea cuvenită scenei.” Încă din 
acest an, odată cu primul cămin cultural, s-a înfi inţat şi biblioteca publică din comuna 
Costeşti.

Fragedele pâlpâiri ale făcliei artistice s-au înfi ripat în Costeşti la iniţiativa fraţilor 
Sacerdoţeanu, mari iubitori ai trecutului istoric şi al nestematelor folclorice costeştene.

Fondatorii amintiţi vor numi primul cămin cultural ”Matei Basarab”, în cinstea 
domnitorului Ţării Româneşti, ale cărui rămăşiţe pământeşti odihnesc pe meleagurile 
Costeştiului. Primul sediu al acestei instituţii de cultură l-a constituit casa fostului învăţător 
Dumitru Tănăsescu, viitoarea Bancă Populară şi apoi sediul Cooperativei de Consum.

Alături de membrii fondatori amintiţi, persoane reprezentative au fost învăţătorii 
Grigore Grigorescu, Ion Angelescu (şi preot al satului), Paula Angelescu, Gheorghe 
Pretorian, pecum şi inimoşii săteni Anton Stoicănescu şi Severian Constantinescu.

În acelaşi an, colectivul de organizare a prezentat la scurt timp şi prima reprezentaţie 
teatrală cu piesa ”Ileana Cosânzeana şi Făt Frumos”.

Trăind emoţia unei mari împliniri şi cu sufl etul înaripat de reuşita lor, inimoşii 
făclieri ai acelei vremi vor deschide perioada marilor succese cu piese de teatru jucate 
la Costeşti, Horezu şi comunele vecine, ajungând mai apoi şi la Râmnicu Vâlcea, în 
sala Treatrului ”Adriani”, scopul reprezentaţiilor fi ind procurarea de fonduri necesare unei 
bune funcţionări a bibliotecii şi căminului cultural nou înfi inţat.

Anii au trecut şi acel grăunte de cultură şi-a revărsat cu dăruire binefacerile sale 
spre toate vârstele. Cântecul, jocul şi înţelepciunea scenei s-au împletit într-un izvor de 

483  Viaţa bisericească în Oltenia, Anuarul Mitropoliei Olteniei, Craiova, 1941, p. 708
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perpetuă hrană spirituală pentru ţăranul Costeştiului, care descifra încet, dar cutezător 
adevăratele sensuri ale vieţii umane.

La acest cămin cultural cu nume de istorie au ucenicit apoi învăţătorii Maria 
Pretorian, Grigore Grigorescu, Micuţ Gheorghe, Elena Micuţ, Bălintescu Gh. Maria şi 
Constantin Popian, rapsodul popular care, cu sensibilitate şi vigoare artistică, a întemeiat 
aici, la Costeşti, o adevărată şcoală de slujitori ai scenei, care mai apoi, cu simţire 
patriotică şi respect pentru virtuţile neamului românesc, vor sluji scena până în zilele 
noastre.

Perioada anilor 1923-1927 este dominată de piesele de teatru, acum jucându-
se ”O noapte furtunoasă”, ”D-ale Carnavalului”, ”O scrisoare pierdută” şi altele şi 
desfăşurându-se o activitate cu caracter literar, ştiinţifi c, istoric, agricol, sanitar etc., toate 
acestea urmărind a înrâuri profund conştiinţa cetăţenilor.

Urmează perioada dominată de piesele lui Vasile Alecsandri: ”Piatra din casă”, 
”Sânziana şi Pepelea”, ”Rusaliile”, toate cuplate cu jocuri populare, coruri şi diferite 
dezbateri cu caracter educativ, publicul găsind în aceste manifestări clipe de destindere, 
dar înainte de toate, de instruire.

Din realizările obţinute se cumpără un apreciabil număr de volume, cărţi diferite cu 
care va fi  îmbogăţită zestrea bibliotecii, la toate acestea adăugându-se donaţiile făcute 
de marii iubitori de cultură Nicolae Iorga şi fraţii Arsene, entuziasmaţi  de preocupările 
intelectualilor din această comună.

Perioada anilor 1924-1934, pe lângă activitatea teatrală, aduce afi rmarea jocului 
popular local cu specifi c oltenesc, pe scenă fi ind prezentate jocurile: brâul, sâtele, fl oricica 
şi odată cu acestea arhaicul satelor de la munte înveşmântat în albul coliliu, peste care 
Costeştii transpuneau în chip fi del frumosul şi tinereţea veşnică a acestor meleaguri.

Basmele populare româneşti şi cele străine vor fi  adaptate pentru scenă 
iar repertoriul se va diversifi ca, teatrul rămânând manifestaţia reprezentativă cu o 
personalitate în continuă creştere.

Având în vedere trecutul istoric al comunei, colectivele de conducere ale activităţilor 
culturale hotărăsc înfi inţarea universităţii populare, în cadrul căreia conferinţa şi dialogul 
cu publicul vor deveni adevărate lecţii de patriotism şi etică socială.

Trezind pasiunea pentru ceea ce era reprezentativ şi dorit de ţăranii noştri, 
dascălii vor genera o adevărată mişcare artistică la care toate vârstele aveau să-şi spună 
cuvântul. Anii au trecut şi scena Căminului Cultural ”Matei Basarab” va cunoaşte tot mai 
frecvent tumultul marilor întreceri artistice  de la care el nu a lipsit.

În activitatea căminului se înscriu şi concursurile cultural-artistice interşcolare, 
adevărate împliniri ce creşteau odată cu generaţiile de elevi, reliefând sensibilitatea şi 
gingăşia sufl etească a sutelor de elevi angajaţi în acestea. 

Personalitatea artistică a programelor prezentate la Costeşti creşte în perioada 
anilor 1936-1938, când piesele de teatru puse în scenă sunt regizate de artişti de la 
Craiova şi Bucureşti, cu care ocazie se joacă piese din repertoriul naţional şi universal. 
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Dintre acestea amintim piesa ”Haiducii” de V. Eftimiu, chiar autorul participând la premieră. 
În cuvântul rostit  în Costeşti, acesta spunea că ”deşi e jucată în mediul sătesc, piesa 
atinge realizările unei regizării din Bucureşti”.

În perioada anilor 1947-1953, se va desfăşura cea mai rodnică activitate pentru 
realizarea obiectivelor politico-economice ale comunei.

Pe lângă munca cu elevii la clasă şi în afară ei, cadrele didactice s-au remarcat 
printr-o bogată activitate cultural-educativă. După 1948, ani de-a rândul, în toate satele 
comunei, seară de seară, la lumina lămpii, cadrele didactice au răspândit cu răbdare 
ştiinţa de carte în rândul numeroaselor generaţii, care secole de-a rândul, nu cunoscuseră 
valoarea învăţăturii.

Domenii de activitate ca: agricultura (pomicultura, zootehnia, apicultura), industria 
lemnului, vor fi  în atenţia conferenţiarilor, care, ani de-a rândul, vor potoli setea de 
cunoaştere a harnicilor cetăţeni, tot mai încrezători în adevărurile ştiinţifi ce.

Desfăşurându-şi activitatea paralel cu căminul cultural, biblioteca sătească şi-a 
axat munca pe popularizarea literaturii clasice şi universale. Acţiuni proprii, ca: recenzii, 
procese literare, medalioane literare, întâlniri cu cititorii, seri de poezie au făcut să 
crească valoarea ei social-educativă, cu fi reşti şi directe răsfrângeri asupra gândirii şi 
acţiunilor umane.

În prezent, biblioteca comunală are un sediu propriu, cu încăperi spaţioase şi 
peste 10.000 volume, un mobilier corespunzător şi o activitate pusă în slujba luminării 
satului nostru.

Înţelegând noile sarcini şi orientări ale activităţii artistice, conducătorii căminului 
cultural ”Matei Basarab” vor introduce noi  forme de prezentare artistică, ajungându-se 
la: brigada artistică de agitaţie, grup vocal, formaţie corală, ansamblu folcloric, echipă de 
dansuri, taraf, montaj literar-muzical, cu care participă la numeroase concursuri.

Având în vedere bogata zonă folclorică a comunei Costeşti, din 1960 se trece 
la valorifi carea creativă a folclorului local, instructorii de formaţii direcţionând conţinutul 
spre evocarea istoriei şi transpunerea scenică a acestora.

Astfel, în cartea de onoare a căminului au rămas înscrise evocările ”Constantin 
Brâncoveanu”, ”Matei Basarab”, cu care ocazie, activiştii culturali, tineri utecişti, au 
readus în actualitate pagini de vibrant patriotism, pe care istoria le înscrisese aici, în 
zona Horezului.

La 13 august 1967, artiştii amatori din Costeşti, conduşi de Constantin Popian, un 
veteran al scenei teatrale, au prezentat în Foişorul lui Dionisie de la Mănăstirea Hurez, 
piesa de teatru ”Capul Brâncovenilor”, în memoria lui Constantin Brâncoveanu şi fi ilor 
săi ucişi pe malul Bosforului (1714). Această piesă a mai fost prezentată la Mănăstirea 
Mamu şi la Costeşti, bucurându-se de o frumoasă apreciere din partea unui mare număr 
de spectatori.

La 13 octombrie 1968, la Mănăstirea Arnota, aceiaşi actori amatori au prezentat 
piesa de teatru ”Matei Basarab.
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Cu spectacolul folcloric ”Iancu Jianu”, la 6 iulie 1969, Căminul Cultral a reprezentat 
judeţul Vâlcea la faza interjudeţeană.

În cinstea aniversării semicentenarului partidului comunist, Căminul Cultural 
Costeşti s-a prezentat la faza pe ţară cu spectacolul ”Te slăvim, partid iubit!”, care a fost 
distins cu premiul special al juriului.

În ultimii ani, Căminul Cultural Costeşti a obţinut următoarele succese:
- 1971 – Premiul special al juriului, la Drobeta Turnu Severin, pentru montajul 

literar-muzical (Fig. 71)
- 1968, 1970 şi 1972 – brigada artistică de agitaţie a obţinut locul I pe judeţ (Fig. 

72)
- 1968 – Ansamblul folcloric ”Iancu Jianu” a obţinut locul I la faza judeţeană de 

la Râmnicu Vâlcea. (Fig. 73)
1968 – corul de cameră a obţinut locul II

Fig. 71: Montajul literar-muzical

Fig. 72: Brigada artistică de agitaţie
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Fig. 73: Haiducii din Ansamblul Flocloric ”Iancu Jianu”

Pe lângă Căminul Cultural Costeşti, s-a 
înfi inţat Universitatea Populară. În cadrul acesteia 
s-au prezentat în faţa cetăţenilor teme din istoria 
patriei, din domeniul horticol şi cel sanitar. 

Şcoala de Artă Populară are două secţii: de 
ţesut şi sculptură.

În prezent Căminul Cultural dispune de 
următoarele formaţii: teatru, brigada artistică de 

agitaţie, grup vocal, ansamblu folcloric, montaj literar-muzical, cor de cameră şi dansuri 
populare.

În continuare amintim diplomele obţinute Căminul Cultural în ultimii ani:
- Diploma specială a juriului, acordată colectivului de montaj literar-muzical al 

sindicatului Şcolii Profesionale Speciale Nr. 20 Bistriţa, la faza fi nală a celui 
de-al VI-lea Festival de Teatru Amatori I.L. Caragiale, la 26 aprilie 1971.

- Diploma acordată tarafului aparţinând Căminului Cultural Costeşti: menţiune la 
faza judeţeană a celui de-al X-lea festival ”Omagiul partidului”, la 3 mai 1971.

- Diploma acordată colectivului de montaj aparţinând sindicatului Şcolii 
Profesionale Speciale Nr. 20 Bistriţa, clasat pe locul I la faza judeţeană a celui 
de-al VI-lea Festival I.L. Caragiale, mai 1971.

- Diploma acordată Montajului Literar-Muzical aparţinând Căminului Cultural 
Costeşti, clasat pe locul al II-lea în cadrul celui de-al doilea concurs artistic 
”Flori de August”, dedicat celei de-a XXX-a aniversare a Eliberării patriei, 
organizat la Rm. Vâlcea în 1974.

- Medalia de Aur acordată formaţiei de teatru a Căminului Cultural Costeşti-
Vâlcea la etapa concursurilor formaţiilor teatrale şi muzical-coregrafi ce de 
amatori de la oraşe şi sate, organizat în cinstea celei de-a XXX-a aniversări a 
eliberării patriei de sub jugul fascist, în iulie 1974, când a fost prezentată piesa 
de teatru ”Fiul satului” de Ion Baieşu. (Fig. 74.). Tot cu ocazia acestui concurs, 
Căminul Cultural Costeşti a fost clasat pe locul al II-lea.

Fig. 74: Medalia de aur la teatru (1974)

Actuala construcţie a Căminului Cultural ce se 
ridică impunătoare în centrul comunei a fost dată în 
folosinţă în anul 1970. (Fig. 75)
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Fig. 75: Localul Căminului Cultural Costeşti (1970).

Acesta dispune de o sală de spectacol 
spaţioasă (Fig. 76), sală de dans, bibliotecă, precum 
şi de două săli unde s-a amenajat un muzeu. 

Fig. 76: Sala de spectacole a Căminului Cultural Costeşti.

Muzeul de artă s-a înfi inţat pe lângă Căminul 
Cultural Costeşti tot în anul 1970, când profesorul 
Alexandru Bălintescu, fi u al comunei, în prezent 
muzeograf principal la Muzeul Judeţean Vâlcea, 

a donat lucrări din bronz ale sculptorului Gheorghe 
D. Anghel şi uleiuri de Tomaziu şi Ţuculescu. Dintre 
creaţiile sculptorului Gheorghe D. Anghel amintim: 
”Din viaţa unui geniu” (triptic), ”Moartea Poetului”, 

”Rugăciune”, ”Maternitate”, ”Muzica”, ”Poetretul lui Luchian”, ”Portretul lui Valentin 
Gheorghiu”. (Fig. 77)

Fig. 77: Sculptură din bronz din Muzeul Gheorghe D. Anghel  din Costeşti.

Dintre picturile de aici, ”Mangalia de altă dată” de 
Ion Ţuculescu a fost mult apreciată, fi ind considerată 
una dintre lucrările cele mai importante ale artistului.484

Din mai 1974, Asociaţia Culturală ”Matei 
Basarab” din Costeşti, prima asociaţie culturală din 
judeţul Vâlcea, a sărbătorit la Costeşti împlinirea a 70 
de ani de la naşterea sculptorului Gheorghe D. Anghel. 
La această manifestare omagială au participat mulţi 

specialişti de artă din Bucureşti şi alte oraşe ale ţării.
Ulterior, Alexandru Bălintescu, donatorul pieselor pentru Muzeul Gheorghe D. 

Anghel din Costeşti, a întocmit un volum omagial al sculptorului.
În comună existau trei cinematografe în satele Costeşti, Pietreni şi Bistriţa, care 

au contribuit la îmbogăţirea vieţii spirituale de la sat.
Activitatea culturală s-a desfăşurat de mulţi ani şi pe lângă căminele culturale 

fi lialele din Pietreni şi Bistriţa.
Artiştii amatori au prezentat aici numeroase piese teatru (la Pietreni), spectacole 

muzicale (de fl uieraşi – la Bistriţa).
Conferinţele ţinute de cadrele didactice au constituit un mijloc principal de 

culturalizare a maselor şi continuă să-şi joace rolul în zilele noastre.

484  Olga Buşneag, O ctitorie muzeală, în Arta, Revistă a Uniunii Artiştilor Plastici din R.S.R., anul 
XVIII, Nr. 7, 1971, p.36
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5. DOMENIUL SANITAR: DISPENSARUL ŞI BĂILE MINERALE

În trecut, situaţia sanitară era foarte grea în comuna Costeşti, fapt ce se refl ectă 
într-un ”Raport general pentru darea de seamă a comunei Costeşti pe perioada 1 ianuarie 
1903 – 16 septembrie 1903”, unde se vorbeşte despre starea sanitară a localităţii din 
acea perioadă. Se semnalau 31 cazuri de rujeolă, 12 locuitori bolnavi de pelagră şi 3 de 
lepră.485 Aceste boli erau frecvente în comună în acele timpuri.

La 24 ianuarie 1921, Primăria Costeşti trimite o adresă către administratorul plăşii 
Horezu prin care aduce la cunoştinţă două cazuri mortale de bubat la copii în noaptea 
de 23-24 ianuarie.486

După eliberare, starea sanitară a locuitorilor s-a schimbat, mortalitatea infantilă 
având indicele cel mai bun pe judeţ, iar cea generală scăzând de aproape două ori faţă 
de situaţia din trecut.

În comuna Costeşti îşi desfăşoară activitatea în domeniul sanitar 3 cadre medicale 
şi 11 cadre medicale cu pregătire medie.

Pe sate, situaţia materială şi a cadrelor se prezintă astfel: în satul Costeşti, 
dispensarul funcţionează într-o casă parohială, cabinetul stomatologic şi punctul 
farmaceutic într-un local închiriat. Aici lucrează 2 medici, unul specialist în medicină 
generală, la dispensar, iar altul stomatolog, la punctul stomatologic. Pe lângă aceştia, 
în acest domeniu mai lucrează 5 cadre cu pregătire medie, un agent dezinfectant, o 
infi rmieră şi un cadru auxiliar.

La Pietreni a funcţionat în trecut un punct sanitar în casa sanitarului Borăscu 
Constantin şi apoi în casa familiei Schiteanu.

La începutul anului 1975, în acest sat s-a dat în folosinţă un local propriu şi un punct 
sanitar unde îşi desfăşoară activitatea de ocrotire a sănătăţii sătenilor o soră medicală.

În fi ecare săptămână, vinerea, medicul de la centrul comunei se deplasează în 
satul amintit, însoţit de alte cadre sanitare şi face vizita elevilor de la şcoală şi la punctul 
sanitar al sătenilor.

În satul Bistriţa se afl ă de asemenea un punct sanitar, care, nu demult, a fost 
dispensar muncitoresc.

Acest punct i-a deservit mai mult pe muncitorii care lucrează la exploatările 
forestiere din munte şi pe cei de la Cariera de Calcar.

La şcoala specială de la Bistriţa, asistenţa sanitară a celor peste 650 de elevi este 
asigurată de un medic şi 6 cadre cu pregătire medie.

485  Arhivele Statului, Filiala Râmnicu Vâlcea, Fond primăria comunei Costeşti, Dosar Nr. 6/1903, 
n.p.

486  Arhivele Statului, Filiala Râmnicu Vâlcea, Fond primăria comunei Costeşti, Dosar Nr. 10/1921, 
n.p.
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Bolile cu cea mai mare extindere întâlnite la localnici sunt cele de reumatism şi 
dinţi.

Încă din anul trecut, în centrul comunei se lucrează intens la construcţia unui 
dispensar modern, cu două nivele, care va fi  terminat în anul 1976. Acesta va avea 3 
circumscripţii: medicină generală pentru adulţi, pediatrie şi stomatologie. Dispensarului 
amintit i se va asigura şi încălzire centrală.

BĂILE MINERELE

Cu peste 80 de ani în urmă, Popa Matei Grigorescu din Costeşti a observat că, în 
satul amintit, sunt ape minerale bune pentru băi, cu putere de vindecare în tratamentul 
reumatic şi ginecologic. El s-a străduit să facă o instalaţie balneară primitivă487. În trecut, 
băile au funcţionat la casa Pretorian, în ”cade primitive din lemn”. Apa era încălzită în 
cazane cu lemne. De pregătirea apei calde cât şi a celei reci se ocupau unele femei.

Aceste băi funcţionau şi în anul 1925 tot în casa familiei Pretorian488 unde au 
continuat să funcţioneze şi în anii următori. Apele minerale de aici sunt bogate în iod şi 
sulf.

Noua clădire a băilor este o impunătoare construcţie ridicată cu peste 30 de ani în 
urmă, cu cheltuiala familiei Sacerdoţeanu (nepoţii lui Popa Matei Grigorescu). (Fig. 78) 
Fig. 78: Băile minerale Costeşti.

Clădirea aceasta are un număr de 14 camere 
şi o capacitate de 50 de locuri. Băile sunt deschise 
în perioada 15 mai – 1 octombrie. De funcţionarea 
lor se ocupă medicul de la dispensarul Costeşti. 
Deservirea bolnavilor pentru consultaţii şi tratament 
revine tot dispensarului comunal.

Instalaţia de încălzire a apei constă dintr-
un cazan mare ce se încălzeşte cu motorină. De 

curând, a fost instalată încălzirea centrală.
Cei veniţi aici servesc masa la o cantină-bufet ce funcţionează permanent, iar 

pentru recreere, li se pune la dispoziţie un televizor şi un aparat radio.
Până la 1 august 1972, Băile din Costeşti au aparţinut de staţiunea balneo-

climaterică Govora. De la această dată, sunt administrate de comună.
Ar fi  necesar ca băile amintite să fi e extinse pentru a asigura condiţii de tratament 

unui număr mare de bolnavi.

487  A. Sacerdoţeanu, Metoda alcătuirii unui studiu de istorie, p. 31
488  Arhivele Statului, Rm. Vâlcea, Primăria comunei Costeşti, Dosar 6/1925, n.p.
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XII. OCUPAŢIILE LOCUITORILOR

Ocupaţiile sunt îndeletniciri socio-economice cu caracter permanent, de masă, 
condiţionate istoric de mediul geografi c şi social-cultural. În procesul dezvoltării muncii, 
unele ocupaţii au apărut şi s-au diferenţiat treptat, după necesităţile economico-istorice 
ale oamenilor, unele ocupaţii s-au redus, altele chiar au dispărut.

Zona în care se afl ă comuna Costeşti – dealul şi depresiunea la contact cu muntele 
– a pus la dispoziţia omului posibilitatea de a practica numeroase ocupaţii, începând 
cu  cele secundare (culesul, vânătoarea, pescuitul, ş.a.) şi continuând cu agricultura, 
creşterea animalelor, meşteşugurile populare, industria casnică şi industria la scara ţării.

1. OCUPAŢIILE SECUNDARE

Acestea sunt culesul din natură, vânătoarea, pescuitul, albinăritul şi sericicultura.
Ocupaţiile secundare au fost primele ocupaţii practicate de către om, iar unele 

dintre ele şi-au pierdut însemnătatea de odinioară.
Culesul din natură s-a afl at printre primele mijloace de trai ale societăţii preistorice, 

uneori a avut un rol preponderent, alteori egal cu al vânătorii, de la obârşia omului până 
la apariţia agriculturii şi creşterii animalelor, iar ca îndeletnicire, culesul nu a dispărut nici 
până astăzi. Prin cules, populaţiile primitive îşi dobândeau atât cea mai mare parte a hranei 
vegetale (fructe, rădăcini şi poame comestibile), cât şi o parte din hrana animalelor (larve, 
melci şi alte animale mărunte). Această formă a culesului, strângerea recoltelor de fructe 
şi seminţe sălbatice a contribuit la sedentarizarea unor populaţii nomade de culegători şi 
vânători în zonele unde puteau strânge o recoltă pe an; oamenii nu seamănă plante care 
cresc şi rodesc spontan, ci organizează foarte amănunţit şi temeinic strângerea recoltei 
şi conservarea ei la care participau toţi membrii tribului.

Strângerea de recolte sălbatice a fost premisa agriculturii.489

În epoca feudală, culesul din natură şi celelalte ocupaţii secundare au avut o 
pondere importantă în gospodărirea ţăranului. Acesta a ştiut să valorifi ce raţional tot ce 
putea obţine de la natură, a ştiut să folosească resursele locale pentru a-şi întregi şi varia 
hrana.

Şi astăzi locuitorii din Costeşti se ocupă cu această îndeletnicire. Din munte şi 
din pădurile afl ate în vecinătate sunt culese următoarele fructe de pădure: fragi, zmeură, 
afi ne şi mure, ciuperci comestibile (mânătărci, creiţe, bureţi iuţi, ş.a.), măceşe, etc.

Foarte mulţi locuitori din satul Pietreni (în special femei şi copii) pleacă vara în 
munte, la culesul zmeurei, pe care urmează apoi sa o valorifi ce. În acest scop, pentru 
zmeură, afi ne, căpşuni, prune, mere şi pere se organizează centre de recoltare speciale.

489  Almanahul civilizaţiei, 1970, p. 23
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Din munte se mai colectează şi seminţe de jir. În anii cu fructifi caţie abundentă, jirul 
poate fi  recoltat şi valorifi cat atât pentru însămânţări în pepiniere, cât şi pentru extragerea 
uleiului sau pentru îngrăşarea porcilor. Seminţele celorlalte specii pot fi  recoltate pentru 
semănături în parchete, în ajutorul regenerării.

În ultimul an a început strângerea de către elevi a melcilor pentru cooperaţie.
Plantele medicinale, deşi se găsesc din abundenţă, nu sunt recoltate organizat de 

către cetăţenii din comună. Acest lucru se realizează de către elevii şcolilor din Costeşti 
care culeg următoarele plante medicinale:

- Podbalul (fl ori şi frunze) pentru tuse şi bronşită;
- Coada şoricelului, pentru tratarea afecţiunilor de stomac, hepatice, mărirea 

poftei de mâncare;
- Ciuboţica cucului, folosită sub formă de ceai pentru combaterea tusei şi 

bronşitei;
- Flori şi frunze de păducel pentru prepararea medicamentelor şi ceaiurilor, cu 

acţiune calmantă asupra tulburărilor cardiace de natură nervoasă.
Sătenii culeg şi ei plante medicinale folosite pentru tratarea diferitelor boli, printre 

care amintim:
- Muşeţelul din care se prepară ceai, folosit în tratarea durerilor de stomac, 

uşurează digestia, măreşte pofta de mâncare; mai este folosit şi în tratarea 
bolilor de ochi;

- Sunătoarea, din ale cărei fl ori se prepară ceai, bun pentru ameliorarea durerilor 
de stomac, fi cat, etc.

- Teiul: din fl oarea de tei se fac ceaiuri, care sunt un bun calmant contra răcelii, 
durerilor de gât etc. El poate înlocui ceaiul obişnuit.

- Florile de soc – folosite pentru ceai, bun în tratarea celor bolnavi de răceală;
- Măselariţă – folosită pentru ameliorarea durerilor de măsele;
- Pelinul – folosit pentru vindecarea arsurilor;
- Frunza de dud alb este folosită sub formă de ceai, bun pentru tratarea celor 

care suferă de inimă.

VÂNĂTOAREA este o îndeletnicire străveche la români, care a fost practicată în 
toate regiunile ţării, inclusiv în Costeşti.

După cum s-a mai arătat, comuna Costeşti dispune de o faună bogată ce se 
întâlneşte în munţii din vecinătate: porcul mistreţ, ursul, cerbul, capra sălbatică, râsul, 
jderul, lupul, vulpea, veveriţa, iepurele, cocoşul şi găinuşa de munte. Aceste animale au 
fost vânate şi în orânduirile anterioare, cea feudală şi capitalistă. Ţăranii  dintotdeauna 
au vânat ca braconieri. Ei foloseau cele mai variate mijloace pentru a prinde animalele: 
cu arcul şi cu arma, cu ajutorul curselor şi capcanelor şi cu câinii de vânătoare.

Formele tradiţionale de vânătoare la români, în cursul veacurilor sunt aşa-numita 
vânătoare activă, adică cea efectuată prin participarea directă a unuia sau mai multor 
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vânători sau organizată în grup, indiferent dacă se face cu sau fără armă şi vânătoarea 
pasivă, realizată cu ajutorul curselor şi capcanelor.490

Dintre metodele de vânătoare activă, amintim vânătoarea prin hăituială la care 
participă mai mulţi oameni, a căror specialitate nu este vânătoarea şi care nu folosesc 
arma ca instrument de răpunere a animalului.

Un alt procedeu de vânătoare activă este vânarea animalelor sau a păsărilor cu 
ajutorul armei şi al artei de a le imita. Pentru vânarea lupilor, se uneau 3-4 vânători, 
mergeau la locurile de trecere a lupilor, se propteau spate în spate şi, cu ajutorul unei 
oale, imitau urletul lupoaicei. Lupii se apropiau şi, când se afl au la distanţă mică, erau 
împuşcaţi.

Găinuşa era momită prin imitarea ţipătului. 
Cu arma se vânau şi urşi.
Vânătoarea pasivă (braconaj), adică prin punerea de curse şi capcane, a fost şi 

este larg folosită de braconieri.
Se puneau curse în pădure, pe câmp şi în cadrul gospodăriei din sat. Larg folosite 

au fost şi gropile săpate în drumul animalelor, gropi simple, mascate de frunziş. În 
asemenea gropi cădeau lupi, vulpi, mistreţi, etc.. 

Cele două procedee, vânătoarea activă şi cea pasivă (braconaj), se mai folosesc 
în Costeşti şi astăzi.

În zona montană a comunei, vânătoarea se practică în mod organizat, unitatea 
de producţie Valea Bistriţei şi cea de pe Valea Prislopului-Buila făcând parte din fondul 
de vânătoare ”Buila”.

Animalele mari sunt reprezentate de cervide (căpriori şi cerbi) şi urşi. Dintre 
cervide, capra neagră nu se vânează, fi ind apărată de lege şi declarată monument al 
naturii.

Ca specie de interes cinegetic cu pene este scos în evidenţă în mod deosebit 
cocoşul de munte (Terao urogalus), prezent pe culmile înalte ale munţilor, specie ocrotită. 
Locuri permanente de ”bătăi” sunt în partea de nord a Bistriţei, în munţii Zănoaga şi 
Curmătura Rudeanului, din preajma golurilor de munte Clăbucet, Văleanu şi Govora. 
În nordul Pietrenilor, locuri permanente de bătăi sunt în zona de limită a golul Neteda şi 
Vioreanu.491

Bârloguri de urşi sunt pe pârâiaşul Bulz, sub golul Văleanu şi în fundul pârâului 
Cuca.

În munte se desfăşoară în mod organizat vânătoarea porcului mistreţ.
În pâlcurile de pădure şi tufi şurile de pe dealurile comunei se vânează şi azi iepuri 

şi vulpi.

490  Vlăduţiu I., Etnografi a românească, Editura Ştiinţifi că, Bucureşti, 1973, p. 308
491  Ministerul Economiei Forestiere, Institutul de Studii şi Proiectări Forestiere, Atelierul Alimentării, 

amenajamentul U.P. Valea Bistriţei, fi lele 109-110, U.P. Buila, f. 163.
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Amintim că vânătoarea este practicată de pădurari, dar şi de alţi cetăţeni cu permis 
de vânătoare.

PESCUITUL – este o ocupaţie străveche, folosită de localnici. Cele două râuri 
ce străbat comuna, Bistriţa şi Costeşti, prin apele lor limpezi şi reci, creează condiţii 
favorabile de viaţă unor specii de peşti, printre care amintim, după cum s-a mai arătat, 
păstrăvul şi mreana.

Pe lângă aceste specii, în apropiere de malul apelor se poate prinde un peşte mic, 
nisipariţa, iar sub pietre se ascunde popetele.

În trecut era mai mult peşte, în special pe numeroasele iazuri existente la acea 
vreme şi care ulterior au fost desfi inţate.

În alimentaţie, peştele a avut şi în trecut un rol important.
În domeniul pescuitului s-au menţinut multe metode străvechi de prindere a 

peştelui. Una dintre cele mai arhaice metode de prins peşte era prinsul cu mâna. O altă 
metodă arhaică constă în răstocirea (secarea) apei, care se da pe altă parte, după ce se 
punea un rând de pietre (un mic baraj şi brazde de pământ cu iarbă (glii)) astfel ca să nu 
mai curgă apa. Cele două procedee amintite se mai practică şi astăzi.

Se folosea în trecut, dar se mai foloseşte şi azi, pescuitul cu următoarele unelte:
- Plasa: jugajnia (o plasă mai mică facută din cânepă şi două beţe); plaşca, o 

plasă mai mare de circa 2 m, făcută din cânepă şi prevăzută cu plumb.
- Vârşa – făcută din nuiele şi sârmă, se pune cu gura spre direcţia de unde 

curge apa, iar peştele intră în ea şi nu mai poate ieşi.
- Undiţa – făcută mai demult dintr-un ac cu gămălie iar mai târziu cumpărată din 

magazine.
- Tăvălugul (sau tăfălugul, cum îi mai spun localnicii) constă dintr-un braţ 

de frunze de anine care se pune pe apă. Pescarul amator merge prin apă 
deplasându-se încet iar cu picioarele sprijină tăvălugul, afl at la spate, să nu-l ia 
apa la vale. Apa liniştindu-se, el poate vedea diferiţi peşti, ca moaca, popetele, 
nisipariţa, mai puţin mrene şi păstrăvi, pe care-i prinde cu mâna, dar mai mult 
cu ajutorul furculiţei.

Pescuitul nu a constituit o preocupare exclusiv bărbătească, ci se practica şi de 
către femei.

În trecut bogăţia piscicolă a fost exploatată în mod haotic şi criminal. Efectivul de 
păstrăv care populează aceste ape astăzi este destul de redus, datorită pe de o parte 
braconajului, cât şi a viiturilor, construcţiile de protecţie ca praguri şi pinteni fi ind practic 
inexistente. Poate fi  extinsă populaţia de păstrăv în special. Poate fi  urmat exemplul din 
trecut, când în munte, pe Bistriţa, după cum s-a mai arătat la subcapitolul vegetaţia şi 
animalele, au fost amenajate locuri pentru puietul de păstrăv, iar pe pârâiaşul Valea Morii 
din Pietreni a existat cu mai multe decenii în urmă un heleşteu de peşte, cel al lui Ion 
Borăscu.
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ALBINĂRITUL – s-a practicat din vremuri străvechi şi pe aceste locuri care au 
oferit condiţii naturale favorabile. Produsele – mierea şi ceara – au ocupat un loc de 
seamă în hrana şi în iluminarea locuinţei ţăranului. Mierea ţine locul zahărului, iar ceara 
servea la fabricarea lumânărilor.

Importanţa pe care o avea albinăritul în secolele anterioare rezultă din preocuparea 
de dări pe stupi, întocmai ca şi pe alte produse ale gospodăriei ţărăneşti.

Procedeele folosite în apicultură au evoluat în decursul vremii, menţinându-se 
procedee străvechi, primitive. Tehnica cea mai arhaică de obţinere a mierii era băreuitul, 
adică culegerea ei şi de la albinele sălbatice. Roiul se considera proprietatea celui care 
l-a descoperit.

Este greu de precizat când anume a început să se treacă la creşterea albinelor. 
Se pare că această trecere ar fi  început prin secolele XV-XVI. Ca etapă tranzitorie spre 
creşterea de albine poate fi  considerată aşezarea de prisăci, adică de ştiubeie din lemn în 
buturugi găunoase din pădure. Părerea emisă de H.H. Stahl492, că ştiubeiele au început 
să fi e confecţionate din diverse materiale, odată cu mutarea lor în sat, pare a avea toate 
temeiurile. Materialul din care erau făcute ştiubeiele diferă: buturugă de copac, nuiele 
împletite şi lipite cu lut.

Creşterea albinelor în stupi sistematici a apărut târziu, în veacul al XIX-lea şi a 
căpătat extindere treptat493. Aceasta a făcut posibilă obţinerea mierii fără distrugerea 
roiului respectiv.

Şi în Costeşti, creşterea albinelor a fost asigurată de condiţiile naturale existente. 
Florile speciilor melifere care vegetează în special pe păşuni, parchete (în munte) – au 
asigurat şi mai asigură şi azi creşterea albinelor.

Bătrânii satelor spun că, în trecut, stupii erau făcuţi din trunchiuri de arbori 
scorburoşi, de preferinţă din lemn de plop, tei şi salcie.

Aceşti stupi primitivi – se  numeau buduroaie (sau ulei de stup). În partea de jos, 
în gura de ieşire şi intrare a albinelor era un orifi ciu făcut cu sfrederul.

În punctul Vârful Cheii, pe Valea Săcăturilor se găsesc urme de ziduri (bolovani) şi 
bătrânii spun că aici a fost o stupărie a Mănăstirii Arnota. Aici mai afl ăm şi astăzi mulţi tei.

Legat de apicultură, ne-au rămas şi până azi şi numeroase toponime printre care 
amintim: Valea Stuparului (pe Valea Bistriţa) – vale lungă de circa 2 km, cu mulţi tei, unde 
în trecut a fost stupărie; Valea Albinii şi Dealul Albina din Pietreni – loc unde în trecut se 
afl au multe albine sălbatice prin pădure; la Prisacă – loc unde în trecut a existat o prisacă.

În munte, în zona Bistriţei se poate asigura alimentaţia a 1200 familii de albine, iar 
în Masivul Buila 1500 de familii (stupi). Mai amintim faptul că în sezonul optim albinele 
se urcă la munte, la Prislop (aduşi din alte localităţi), în punctul Stogete.

492  H.H. Stahl, Contribuţii la studiul satelor devălmaşe româneşti, vol. I, Editura Academiei R.P.R., 
Bucureşti 1958, p. 240

493  Vlăduţiu I., Etnografi a românească, Editura Ştiinţifi că, Bucureşti, 1973, p. 314
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Cetăţenii din sat care au stupi posedă stupi sistematici. 
Amintim faptul că Şcoala Costeşti dispune de câţiva stupi unde elevii pot să înveţe 

din tainele apiculturii. (Fig. 79) 
Fig. 79: Elevi de la Şcoala Costeşti desfăşurând o lecţie din cadrul cercului de apicultură

Literatura de specialitate în domeniul creşterii 
albinelor dă indicaţii în privinţa modului de îngrijire a 
stupilor cu albine.

CREŞTEREA VIERMILOR DE MĂTASE este 
o îndeletnicire practicată în regiunea subcarpatică a 
Olteniei. Produsele rezultate de la viermii de mătase, 
în trecut îndeosebi, se foloseau la confecţionarea unor 

piese de îmbrăcăminte.
Cu creşterea viermilor de mătase şi prelucrarea produsului se ocupau în special 

femeile. Din ”mătasea” obţinută (borangic) se ţeseau mai ales marame.
De mulţi ani, în Costeşti nu s-a mai practicat creşterea viermilor de mătase, 

datorită faptului că a scăzut numărul duzilor, iar magazinele pun la dispoziţia sătenilor un 
sortiment bogat şi variat de articole de îmbrăcăminte.

Începând din anul 1973-1974, în cadrul şcolilor generale, elevii au pornit la 
acţiunea de creştere a viermilor de mătase, activitate iniţiată pe întreaga ţară. Pentru a 
asigura hrana necesară în viitor s-au făcut numeroase plantaţii de duzi.

2. AGRICULTURA

Agricultura, ocupaţie străveche a poporului român, s-a practicat şi în Costeşti.
Pe aceste ţinuturi subcarpatice, considerate leagănul de formare al poporului 

român, oamenii s-au ocupat cu agricultura, chiar şi atunci când suprafeţele cultivate au 
fost foarte reduse. 494

Etapele generale de evoluţie a agriculturii, din punct de vedere tehnico-economic, 
încep, după cum ne arată H.H. Stahl, cu etapa ”desţelenirii şi defrişării permanente, când 
parcela de teren obţinută era folosită până la epuizare, iar apoi se abandona”.495

O a doua etapă este aceea în care parcela de teren se cultivă cu regularitate, 
alternându-se cultura cerealelor cu iarba.

A treia etapă o constituie alternarea cultivării cerealelor de toamnă cu cele de 
primăvară, după care, parcela este lăsată un an, pentru a se odihni pământul.

Cea de-a patra etapă este aceea a ”tehnicii agriculturii moderne”.

494  Vlăduţiu I., Etnografi a românească, Editura Ştiinţifi că, Bucureşti, 1973, p. 198
495  H.H. Stahl, Contribuţii la studiul satelor devălmaşe româneşti, vol. I, Editura Academiei R.P.R., 

Bucureşti 1958, p. 298
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Ca tehnică agricolă, defrişarea pădurii cu scopul de a obţine parcele de teren ce 
urmează să fi e cultivat cu cereale un număr de ani, folosindu-se fertilitatea naturală a 
solului, este foarte veche. Terminologia agricolă românească contemporană, referindu-
se la defrişări, cuprinde termeni de origine latină, care indică acţiunea sau rezultatele ei 
(secătură, curătură ş.a., întâlnite în Costeşti), termeni de origine slavă (poiană, prisacă, 
laz, jarişte, care arată infl uenţa slavă în practicarea acestei ocupaţii), iar cuvântul ”câmp” 
este tot de origine latină.496

Din cursul Evului Mediu se observă alternarea ţarinei cu păşunea, având scop 
îngrăşarea pământului, sporindu-i fertilitatea.497

Loturile locuitorilor costeşteni sunt situate, unele în apropierea locuinţei, iar altele 
sunt mai depărtate şi se cultivă an de an, asigurându-se fertilitatea solului prin îngrăşarea 
regulată a terenurilor. O parte din locuitori s-au mutat pe ţarină, adică pe fostele terenuri 
de păşune, defrişate anterior, pe care le-au cultivat apoi cu porumb. Aceasta explică 
faptul ca unele  gospodării sunt situate mai departe de locuinţele afl ate la drum (acest 
lucru îl afl ăm în mod special în satele Costeşti, Pietreni şi Văratici).

Locul arat pentru prima dată se numeşte ”ţelină”. Obţinerea terenurilor de cultivat 
se mai face şi azi cu hârleţul, sapa şi târnăcopul (ultimul fi ind folosit pentru a scoate 
rădăcinile arborilor).

Pentru efectuarea lucrărilor agricole se mai folosesc şi azi boii şi caii. Pe parcelele 
de arat se cară gunoi de grajd înainte de a începe aratul. Toamna ciobanii păşunează cu 
oile miriştile, realizând în acest mod îngrăşarea prin târlire.

Printre plantele cultivate de locuitorii din Costeşti amintim: porumbul, grâul, ovăzul, 
iar dintre plantele textile, cânepa şi inul.

Porumbul, introdus în Ţara Românească din secolul al XVII-lea, a început să fi e 
cultivat şi pe aici.498

În Costeşti, pomicultura s-a dezvoltat încă din Evul Mediu, aşa cum reiese din 
documentul din 29 martie 1777 şi amintit mai înainte la problemele social-agrare. 
Locuitorii din Costeşti arată: ”avem pometuri, ogrăzi puse de părinţii noştri şi de noi”.

Tot în secolul XVIII, în Oltenia şi în Banat au fost plantaţi duzi pentru creşterea 
viermilor de mătase. Introducerea culturii duzilor a avut urmări importante în portul 
popular, cu deosebire în confecţionarea vestitelor marame de borangic.

Cartoful în Ţara Românească a început să se cultive către sfârşitul secolului al 
XVIII-lea. Tot din acest secol, făina de porumb devine una din componentele principale 
ale alimentaţiei, renunţându-se la mămăliga de mei.499

În agricultură sunt folosite următoarele unelte: unelte mânuite cu mâna (toporul 
pentru defrişare, cosorul pentru secuire, săpăliga, sapa de prăşit, hârleţul – la început din 

496  Vlăduţiu I., Etnografi a românească, Editura Ştiinţifi că, Bucureşti, 1973, p. 199
497  Vlăduţiu I., Etnografi a românească, Editura Ştiinţifi că, Bucureşti, 1973, p. 204
498  Istoria României, vol. III, Ed. Academiei R.P.R., 1964, pp. 43-44
499  Vlăduţiu I., Etnografi a românească, Editura Ştiinţifi că, Bucureşti, 1973, p. 208
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lemn, cu rama din fi er, iar apoi din fi er, secera, coasa, grebla, săpoiul din lemn, furcerul 
din lemn, lopata). Alte unelte sunt puse în acţiune prin tracţiune animală (plugul, rariţa, 
grapa).

Plugul de lemn a fost înlocuit cu cel de fi er încă din secolul al XIX-lea. Plugul de 
lemn are brăzdar şi cuţit din fi er. În comună, după unele informaţii mai există 2 pluguri de 
lemn făcute de meşteri din Costeşti, la cetăţenii Măgureanu Alex şi Marcu S. Lăzărescu.

Unul din aceste pluguri l-am întâlnit cu câţiva ani în urmă pe ogorul unui sătean. 
(Fig. 80)

Cei care au animale de tracţiune şi-au cumpărat pluguri de fi er afl ate în comerţ la 
cooperativele de consum. În anul 1942 existau în Costeşti un număr de 62 de pluguri500, 
iar în 1962, 68 de pluguri501.

Fig. 80: Aratul cu plugul de lemn la Costeşti.

În privinţa folosirii şi astăzi a plugului de 
lemn, faptul se explică prin aceea că omul care 
a avut posibiltatea să-şi facă un asemena plug, 
negăsind probabil unul de fi er când i-a trebuit, l-a 
folosit şi pe acesta, considerându-l încă util.

Grapele au fost mai întâi de lemn, apoi de 
fi er. Ca tehnică la arat, amintim că şi astăzi se 
foloseşte sistemul în care aratul începe de la o 
margine a ogorului, răsturnându-se brazda spre 

dreapta. Locurile unde nu se poate ara cu plugul sunt săpate cu hârleţul şi sapa. În 
ultimul timp, unii locuitori angajează tractoare la aratul ogorului, luându-le de la o bază de 
tractoare vecină. În felul acesta, aratul se execută într-un timp mai scurt şi mult mai bine.

Dintre uneltele agricole folosite la culesul recoltei, amintim secera şi coasa făcute 
din fi er.

Pe ogor se execută următoarele lucrări: aratul, semănatul, îngrijirea recoltei şi 
culesul.

Grâul se cultiva mai ales în trecut. Semănatul se făcea prin împrăştiere cu mâna, 
iar buruianul era plivit. Continuau apoi alte lucrări: seceratul, făcutul snopilor, treieratul, şi 
vânturatul. Înainte de introducerea maşinilor de treierat, se foloseau boii sau caii astfel: 
în mijlocul ariei se fi xa un ţăruş de care se prindea funia legată de boi, care dădea ocol 
ţăruşului, jucând peste snopii de grâu. Un om cu furca strângea paiele, apoi strângea 
grâul de pe arie. Acest lucru se întâmpla când localnicul Alexe Eftimie Sandu (69 ani) era 
copil.502

La treieratul grâului oamenii se ajutau reciproc, treieratul cu animale necesitând 
un număr mare de oameni.

500  Arhivele Statului, Filiala Rm. Vâlcea, Fond Pretura Plăşii Horezu, dosar 10, 1942, fi la 122
501  Arhiva Consiliului Popular Costeşti
502  Boris Cazcu şi alţii, Texte dialecte din Oltenia, Editura Academiei R.S.R., 1967, p. 31
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Faza următoare a treieratului era vânturatul grâului care se făcea într-un loc 
deschis cu ciurul sau cu ajutorul vântului.

Pentru anii următori se prevede reintroducerea culturii grâului în comună.
În prezent suprafaţa agricolă a comunei este de 2,201 ha, din care: arabil – 486 

ha, livezi de pomi – 305 ha, păşuni naturale – 719 ha. 
O mare parte din suprafaţa agricolă este ocupată de cultura de porumb, la care se 

execută de obicei, două praşile. A doua praşilă mai poartă numele de ”copăit”. Săpatul se 
execută azi mai mult de femei, bărbaţii fi ind încadraţi în alte diferite sectoare de activitate.

Culesul porumbului se face prin luna octombrie, prin ruperea ştiuleţilor cu mâna şi 
cărarea lor cu baniţa sau cu sacul. Cocenii sunt tăiaţi şi se fac ”braţe” care se leagă cu 
nuiele (privite) de salcie sau răchită. Se adună în glugi, apoi se transportă mai aproape 
de casă. Braţele se fac ”pătuiag”, prin arbori. (Fig. 81)

Fig. 81: Pătuiag de coceni.

Curăţirea ”drugilor” de foi se face în cadrul clăcilor 
unde vin mai mulţi vecini să ajute.

Cartoful şi fasolea găsesc condiţii bune de creştere în 
această zonă, cultivându-se atât parcele separate, cât şi în 
culturi intercalate, mai ales cu porumbul.

Pomicultura ocupă şi astăzi un rol important. Dintre 
pomii fructiferi, mare pondere au mărul şi prunul. În anul 1903, 
în Costeşti exista o suprafaţă de 110 ha pruni.503

Cele mai răspândite soiuri de pruni întâlnite în comună 
sunt: Tuleu gras, D´Agen şi altele; dintre meri amintim soiurile 
Jonathan, Creţesc şi Parmen auriu. În anul 1973, numărul 
pomilor fructiferi din comună era de 46.670 bucăţi. În ultimii 
ani s-au efectuat plantaţii masive în punctele:
- Neagota – plantaţii executate între 1959 – 1960, cu 

suprafaţă de 160 ha.
- Dealul Viei (Pietreni) între 1960-1963, cu o suprafaţă de 80 ha.
- Peste Deal (în Costeşti) între 1960-1962, cu o suprafaţă de 23 ha.
Plantaţiile în masiv totalizează 263 ha.
Atât prunele cât şi merele sunt colectate la centre de colectare a fructelor.
Încă din anul 1968, în comuna Costeşti s-a extins cultura căpşunului, ajungându-

se în 1972 la o suprafaţă de 20 ha.
De câţiva ani a început să se extindă cultura coacăzului negru.
Pe lângă aceste plante de cultură, agricultorii rezervă câte o parcelă de pământ în 

scopul cultivării ei cu legume: ceapă, usturoi, ardei, varză ş.a.

503  Arhivele Statului, Rm. Vâlcea, Fond Primăria Comunei Costeşti, dos. Nr. 6, 1903, n.p.
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Cu mulţi ani în urmă, în comuna Costeşti se cultivau şi plante textile ca inul şi 
cânepa. Cultivarea se făcea la capătul parcelelor cultivate cu porumb. Pământul se ara 
şi apoi se mărunţea bine, după care cânepa se semăna pe şenţuleţe făcute dinainte. 
În perioada de răsărire, culturile de cânepă erau atacate de vrăbii, de aceea agricultorii 
trebuiau să le păzească. Culesul cânepii consta în tăierea tulpinilor şi legarea lor in snopi 
mici. După ce aceştia se mai uscau, se frecau pentru a se lua sămânţaşi apoi se duceau 
într-o baltă stătătoare, unde se ţineau o săptămână la topit (la topilă).

După aceea se scoteau, se spălau şi se puneau la uscat.504 Când se uscau bine, 
se meliţau. În anul 1903, afl ăm în Costeşti 3 ha cânepă.505

Pe lângă aceste plante de cultură, o importanţă economică o au şi nucii care se 
găsesc în număr mare.

O activitate însemnată o desfăşoară omul pentru recoltarea fânului. Dacă are 
posibilitatea, împrejmuieşte locul cu gard pentru ca fânul să nu fi e păscut de vite şi să 
asigure o recoltă mai bună de fân. Încă din prima decadă a lunii iunie, începe cositul 
fâneţelor naturale, semănăturile fi ind cosite mai din timp (lucerna, trifoiul, ghizdeiul). 
Dacă timpul este favorabil, aceste plante furajere pot fi  cosite de trei ori pe an.

Cositul fânului se face atunci când încep primele plante să înfl orească. După 
cosit, femeile risipesc poloagele pentru a se usca mai uşor. Dacă timpul este ploios, 
fânul se usucă pe ”prepelegi” (vârfuri de arbori cu multe crengi, înfi pte în pământ, fânul 
aşezându-se pe crengi).

După ce se usucă, fânul se face pale, apoi plaste, care sunt cărate cu carul şi 
depozitate în fânar. De cele mai multe ori, plastele sunt ”grămădite într-o claie”. (Fig. 82)

Fig. 82: Claie de fân

Pentru a se obţine rezultate cât mai bune în 
domeniul agriculturii, se au în vedere următoarele: 
curăţirea terenurilor de mărăcini şi boscheţi, 
însămânţarea terenurilor părăsite, desfi inţarea 
drumurilor inutile, săparea şi însămânţarea parcelelor 
nelucrate dintre pomi, fertilizarea tuturor terenurilor 
agricole, combaterea eroziunii solului ş.a..

3. CREŞTEREA ANIMALELOR

Alături de agricultură, creşterea animalelor a constituit una dintre ocupaţiile 
principale ale locuitorilor costeşteni şi se practică de secole. Păşunile şi fâneţele de pe 
dealuri au făcut posibilă creşterea animalelor de către săteni, pe lângă gospodării. Munţii 
504  Boris Cazacu şi alţii, Texte dialecte din Oltenia, Editura Academiei R.S.R., 1967, p. 33
505  Arhivele Statului, Rm. Vâlcea, Fond. Primăria Comunei Costeşti, dosar Nr. 6, 1903, n.p.
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din apropiere, bogaţi în păşuni întinse, cu iarbă grasă şi hrănitoare au oferit şi mai oferă 
şi astăzi condiţii pentru văratul animalelor.

Arheologic, creşterea animalelor pe aceste meleaguri este atestată şi de zăbala 
de fi er, descoperită în mormintele de la Ferigile.506 Vechimea şi continuitatea creşterii 
animalelor, lingvistic, este atestată şi de terminologia pastorală, ce se păstrează şi azi, 
de origine traco-dacică (baci, brânză, cârlan, mânz, murg, strungă, ţarc, urdă, vătui, zăr 
ş.a.)507. Denumirile de animale sunt de origine latină: vacă, juncă, bou, cal, oaie, miel, 
mioară, capră, ied, porc, purcel508. Toate aceste cuvinte s-au păstrat şi pe aceste locuri 
din nordul Olteniei.

Din punct de vedere etnografi c, vechimea şi continuitatea practicii creşterii 
animalelor de către români sunt atestate şi de bogata tradiţie pastorală, de aspecte 
străvechi, de cultură materială şi spirituală, de unele elemente arhaice care s-au menţinut 
chiar în tehnica şi sistemele de creştere a animalelor.

Creşterea animalelor de către locuitorii din Costeşti se practică şi astăzi. În trecut, 
sătenii creşteau mai multe oi, mai toate familiile aveau câte 20-30 de oi.

Printre sistemele de creştere a animalelor, în Costeşti întâlnim: creşterea 
animalelor vara, în sat, văratul vitelor la munte şi păstoritul oilor la munte.

În sat, gospodarii cresc vite păscându-le pe izlaz (”văd de ele”) sau ”priponindu-le” 
(vacile sunt legate cu un lanţ sau o frânghie de un ţăruş). Vitele mai pot fi  lăsate şi libere 
în grădină când izlazul este închis. Ca să nu rupă pomii afl aţi pe păşune, vitele sunt 
”împăivănate” (legate scurt cu o frânghie de coarne şi de unul dintre picioarele din faţă).

Toamna, după strângerea recoltelor, vitele sunt lăsate libere pe păşune. Alteori, 
cornutele mari sunt duse vara la munte unde păşunează liber, în punctele Prislop şi Între 
Râuri.

Majoritatea locuitorilor comunei pasc vacile şi caprele pe izlazul comunei, în 
punctul Stog. Păşunarea oilor pe acest izlaz este interzisă. Învoirea animalelor se face 
pe perioada 10 mai - 20 august, până când se coseşte fânul şi vin oile de la munte.

Pentru a avea grijă de vite, se angajează ”păzitori” femei şi bărbaţi. Aceştia vin cu 
vitele gospodarilor de izlaz în jurul orelor 7 şi pleacă pe la orele 17-18, când vitele sunt 
sătule.

Unii oameni îşi duc personal vitele la izlaz şi le dau în primire la ”păzitori” (văcari). 
Aceştia primesc pe zi cate 2 lei de vacă şi sunt angajaţi de săteni la învoială.

Pe lângă izlazul de la Stog în comună mai sunt şi altele: la Pietreni (Pădurea 
Mare şi Plăieţu), Costeşti (Afenet), iar în munte, la Arnota. Un grup de 15-20 de vite se 
numeşte cârd.509

506  Istoria Romanilor, vol. I, p. 117-144.
507  I.I. Rusu, Limba Traco-Dacilor, Ediţia II, Editura Ştiinţifi că, 1967, p. 129-130
508  Vlăduţiu I., Etnografi a românească, Editura Ştiinţifi că, Bucureşti, 1973, p. 251
509  Iinformaţii culese de la Rădescu Iordana şi Blidaru Paraschiva din Pietreni
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O altă ocupaţie a locuitorilor este aceea a păstoritului oilor în munte. Din Marele 
Dicţionar Geografi c al României, publicat la sfârşitul secolului trecut, afl ăm (la pagina 
899) că, de comuna Costeşti aparţineau munţii Arnota, Scânteia, Buila, Piscu cu Brazi, 
Piscul lui Ignat, Cacova, Zănoaga, Clăbucet, Cocora, Curmătura Rodeanului, Comarnicul, 
Govora, Piscul Lung şi Ionaşcu. Unii dintre aceştia se afl ă la nord, la 10-35 km depărtare.

”Pe platourile de pe coamele lor se întind frumoase păşuni pe care pasc în timpul 
verii o mulţime de turme de oi, cai, vaci etc. Aici se afl ă şi o mulţime de stâne unde 
crescătorii de vite fac brânzeturi foarte bune. Astfel de stâne sunt: 2 în Muntele Scânteia, 
3 în Piscul cu Brazi, 2 în Piscul lui Ignat, 2 în Zănoaga, 4 în Comarnic, 3 în Curmătura 
Rodeanului, etc., peste tot 23 de stâne.510

Înainte, în Costeşti erau mai multe oi. Un cioban avea, personal, 100-200 de oi şi 
mai strângea din sat oile localnicilor, adunând cam 1000 de oi. Astăzi,  norma pentru un 
cioban este de 125 oi, iar în trecut era de 200 oi.

Munţii din apropiere, în trecut au aparţinut ocolului silvic, iar de la 1916, au rămas 
ai comunei. Astăzi, comuna Costeşti deţine pentru păşunatul oilor munţii Zănoaga, 
Neteda şi Arnota.

Urcatul oilor la munte se face după 1 mai, iar coborârea lor pe la 15-20 septembrie.
La o stână se unesc doi sau trei ciobani care se consideră ”stăpâni” sau ”baci”. 

Ei nu păzesc oile, ci angajează ”ciobani” (paznici) care să le păzească. Baciul este 
considerat responsabilul stânii, toţi ceilalţi ascultând de el.

Unde sunt oi puţine, când oamenii au 500 de oi, le mulge fi ecare pe ale sale. 
Independent unul faţă de altul, se consideră fi ecare baci, mănâncă separat, dar oile le 
pasc la un loc.

La stână, oile se separă în trei cârduri: un cârd de oi cu lapte, unul cu oi sterpe 
şi al treilea cu miei, pentru reproducţie. Cele trei cârduri pasc separat. Ciobanii care 
pasc sterpele se numesc ”sterpari”, cei care pasc mânzările (oile cu lapte) se numesc 
”mânzărari”. Doi ciobani pot paşte între 500-600 de oi, funcţie de terenul de păşunat. 
Aceştia trebuie să aibă un spaţiu mai mare pentru păscutul oilor. Baciul îl plăteşte pe 
cioban după numărul de oi şi cum ajunge la învoială: 1500-2000 lei (sâmbria). Pentru 
ciobani nu este un preţ fi x, depinde cât e de bun acesta, adică de felul cum face treabă.

Şi în trecut, pentru păşunat, bacii plăteau Ocolului Silvic, la licitaţie, banii pe care 
îi luau de la proprietarii oilor. Plata pentru fi ecare oaie a crescut treptat (la Ocol şi la Stat) 
pe izlazul comunal: de la 5 lei s-a ajuns la 10-15 lei, iar acum la 25 lei.

Din suma de 25 lei plătită la izlaz, se dă la Ocolul Silvic Român 5 lei învoiala, iar 
la stat 20 de lei, o cotă din cei 25 lei revenindu-i şi Consiliului Popular.

Muntele are şi el cotă de oi, adică un număr de oi care să păşuneze. Astfel, în 
muntele Zănoaga păşunau acum 3 ani un număr de 1810 oi. În primăvara anului 1972 
s-au afl at în acest munte 900 de oi ale C.A.P. Buleta-Vâlcea, iar din comuna Costeşti un 
număr de circa 900 oi. C.A.P. Buleta plătea păşunatul în bani, câte 15 lei de fi ecare oaie, 
510  Lahovari G., Marele Dicţionar Geografi c al României, Bucureşti, 1899, vol. II, p. 677
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iar cetăţenii din Costeşti dădeau brânză, câte 2,5 kg pentru fi ecare oaie. Pentru fi ecare 
oaie, baciul plătea ciobanului câte 8-10 lei pe lună.

De la oi omul obţine laptele din care face mai multe feluri de brânză şi zerul. De 
la o oaie se pot obţine 6 kg de brânză. Zilnic, se obţine un litru de lapte de la 4 oi. Baciul 
ţine evidenţa laptelui muls pe care îl strânge în vase mari numite ”ciubări”, de 4-5 vedre 
(50-60 kg) şi îi dă cheag pentru brânză. După ce se încheagă, laptele se pune în ”sădilă” 
pentru brânză, care ia cam 4-10 l lapte. Brânza se păstreză în butice speciale, făcute în 
acest scop (Fig. 83)

Fig. 83: Spălatul buticelor pentru brânză

Omului i se dau 4 kg de brânză de 
putină făcută în ”sădilă” şi ”spânzurată”, sau 
telemeaua făcută în tejghea, iar 2 kg de brânză 
se dau la primăria comunală, pentru achitarea 
contractului încheiat.

Cantitatea de lapte pe care o dau oile 
depinde de anotimp şi de hrana pe care o 
găsesc pe păşuni. Cele mai bune condiţii sunt 
primăvara, când există iarbă bună şi se obţine 

zilnic un litru de lapte de la 4 oi. Este bine să mai dea şi ploi, ca să crească iarba. Mai 
rău este atunci când dă zăpadă sau plouă mult timp, iarba se murdăreşte şi oile nu o mai 
mănâncă. Când plouă rar, iarba se păstrează mai curată.

Derivatele laptelui mai importante sunt: smântâna, untul şi brânzeturile. Smântâna 
este un produs ce conţine 20-40% grăsime. La sate, este consumată de personalul 
stânei. I se dă puţin cheag, se încheagă ca şi laptele şi se ţine vreo 6 ore într-un vas, 
după care se pune în sădilă şi i se dă sare.

Untul se obţine prin agitare (batere) cu scopul de a separa grăsimea. După ce 
se mulge, laptele se pune în troci, unde se ţine până se alege smântâna deasupra lui. 
Aceasta se alege şi se pune în putinei (”bâdâi” îi zic ciobanii de la munte) şi se bate cu 
”mâtca” până se alege untul. Untul obţinut se pune în troacă sau într-un alt vas.

Brânzeturile se prepară prin închegarea laptelui. Sortimentele de brânză sunt 
următoarele: brânză telemea, de burduf, de putină şi urdă.

Brânza telemea se prepară în felul următor: în laptele proaspăt muls (50-150 l 
lapte), călduţ se introduce cheagul obţinut din stomac de rumegătoare tinere. După ce 
laptele se încheagă, se lasă puţin timp în repaus, să se mai scurgă zerul. În această 
fază el se numeşte ”caş”. Caşul este apoi împachetat într-o pânză de strecurat (sădilă), 
pe o masă de scurgere numită ”tejghea”. Tejgheaua are formă dreptunghiulară (ca o 
cutie), cu dimensiunile de 0,75/1 m şi cu marginile laterale înalte de circa 20 cm. La un 
capăt are un mic scoc pe unde se scurge zerul. Tejgheaua este confecţionată din lemn 
de brad şi se sprijină pe patru picioare înfi pte în pământ. În ea se pune sădila cu laptele 



204

închegat, peste care se pune o greutate – o scândură lată, cu o piatră peste – pentru 
a grăbi scurgerea zerului şi a lega brânza. Zerul se scurge într-un vas: găleată sau 
putină. Caşul se taie în bucăţi cu un cuţit neascuţit şi se obţin bucăţi dreptunghiulare 
sau triunghiulare care sunt ţinute 12-24 de ore într-o baie de saramură 20-22%, după 
care sunt presărate cu sare cu bobul mare. Se pune apoi la putini, în care bucăţile sunt 
aşezate cât mai apropiate, iar deasupra se pune un capac. Printr-un orifi ciu al capacului 
se toarnă saramură în concentraţie de 10% până se acoperă toată brânza, apoi orifi ciul 
capacului se astupă cu un dop. În trecut nu se prepara brânză telemea.

Brânza de burduf se face tot în tejghea, dar se lucrează altfel pentru obţinerea 
ei. După ce se încheagă laptele, se pune într-un vas (putină sau ciubăr (hârdău)) şi se 
amestecă cu mâna, după care se aşează bine în putină sau hârdău. Apoi, cu o paletă 
sau cu o cană, se ia şi se pune în sădilă, pe tejghea. Acolo iar se amestecă pentru a 
se scurge zerul, se strânge sădila, peste care se pune apoi o greutate. Când baciul 
consideră că s-a scurs bine zerul, o scoate şi o aşează pe o scândură lată. Brânza 
obţinută capătă forma sădilei. După 3-4 zile, aceasta se îngălbeneşte şi este tocată cu 
un ”crestez” de lemn (un lemn crestat) sau cu o maşină de tocat, i se dă puţină sare şi 
se pune într-o putină sau într-un burduf din piele de oaie rasă (”burduşei”), în mărime 
de la 1 kg până la 10 kg, după cum este pielea de mare. Brânza de burduf constituie un 
specifi c local.

Urda este un derivat al laptelui de oaie care se obţine prin fi erberea zerului gras, 
rămas după prepararea caşului sau de la alegerea untului.

Brânza de sădilă se obţine prin închegarea laptelui muls proaspăt, călduţ. După 
ce acesta se încheagă, se pune în sădilă şi se atârnă de un băţ sau un cui în interiorul 
stânii, unde se ţine până se scurge zerul.

Jintiţa este un amestec de urdă şi zer fi ert care se depune pe fundul vasului când 
se prepară urda. 

Zerul este folosit pentru hrana porcilor şi câinilor care însoţesc turmele de oi. (Fig. 
84 şi 86) 

Pe lângă lapte, de la oi se mai obţin şi alte produse: lână, carne, pielicele şi blănuri.
Vara, la munte, oile se adăpostesc sub brazi. Noaptea sunt lăsate libere în 

apropiere de stână, fi ind păzite de ciobani şi câini; în strungă sunt închise numai pentru 
muls. (Fig. 85)

Fig. 84: Porci la stâna de la Zănoaga
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Fig. 85: Mulsul oilor în strunga de la Zănoaga (august 1973)

Strunga este o îngrăditură unde se ţin 
oile numai cand se mulg. Mulsul oilor se face pe 
”podişorul” de muls, făcut din scândură (podea 
pusă pentru a nu se face noroi). Pe podişor pot 
fi  mulse în acelaşi timp 3-4 oi. În Zănoagă sunt 
4 strungi: două la saivan (una aparţinând lui Ilie 
Sandu iar cealaltă lui Gheorghe Păunescu). Altă 
strungă se afl ă la stâna veche, iar a patra, la 

stâna nouă. În strungă, oile mulgătoare stau separat de cele sterpe.
La Zănoagă afl ăm construcţiile: stâna veche, celarul, saivanul şi stâna nouă.
Stâna veche este încăperea unde stau ciobanii. Este făcută din bârne şi acoperită 

cu şiţă. Are o singură încăpere unde se afl ă patru paturi aşezate pe cele patru colţuri. În 
mijlocul ei se afl ă o vatră unde ciobanii fac focul şi îşi pregătesc mâncarea. Mai amintim 
că stâna nu are pod. (Fig. 86)

Fig. 86: Stâna veche

Celarul de la stâna veche este o 
construcţie separată, afl ată în apropiere. Aici se 
strânge laptele şi se face brânza. Este construită 
din lemn, ca şi stâna şi nu are pod, ci numai două 
bârne de care se agaţă ”sădila”.

Saivanul este o construcţie masivă din 
lemn care serveşte ca stână, grajd pentru vite şi 
adăpost pentru oi. (Fig. 87)

La munte nu vin numai ciobanii, ci şi băciţele, care stau toată vara aici, împreună 
cu copiii. Câinii sunt nelipsiţi la stână deoarece ei asigură paza oilor.

Pe lângă oi, ciobanii urcă la munte porci, cornute mari şi chiar păsări.

Fig. 87: Saivanul de la Zănoaga

În muntele Neteda se mai afl ă două stâni, 
una veche şi una nouă. Aici îşi pasc oile lor Ticu 
Constantin şi Dumitru Chipurici. Ei merg cu oile 
şi în Arnota unde se afl ă de asemenea o stână.

În trecut, în Costeşti ciobănia era 
practicată de mai mulţi oameni, printre care 
amintim pe Nicolae Ciobanu, Nicolae Huidu, 
Mieilă Huidu, Pavel Huidu, Alexandru Bălintescu, 

Toma Ungureanu şi Dumitru Ciobanu.
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Astăzi afl ăm în Costeşti următorii ciobani: Cucu Dumitru, Ion Munteanu, Crăcană 
Constantin, Ilie Sandu (Mlăci) şi Ticu Constantin (Pietreni). (Fig. 88)

Fig. 88: Ciobani din Costeşti

Iarna oile sunt hrănite de fi ecare cetăţean 
acasă, cu fân. În privinţa păstoritului transhumant, 
arătăm că în trecut, ciobanii plecau cu oile la 
iernat în zonele de câmpie (”la baltă”). Astfel, 
acum câţiva ani, Ciobanu Dumitru din Costeşti, 
afl ându-se cu oile ”la baltă”, şi-a găsit moartea 
într-un incident cu un paznic de la o cooperativă 
agricolă de producţie din judeţul Ilfov. În prezent, 

costeştenii dau oile în paza ciobanilor de la Vaideeni pentru a merge cu ele ”la baltă”.
 Prin produsele pe care le asigură, creşterea animalelor contribuie într-o măsură 

tot mai mare la ridicarea nivelului de trai al populaţiei.
În aceasă zonă, creşterea animalelor este rentabilă, deoarece valorifi că bine 

fâneţele naturale şi păşunile alpine care ocupă suprafeţe întinse pe teritoriul comunei. 
Datorită condiţiilor favorabile existente, creşterea animalelor este o îndeletnicire cu 
tradiţie.

Unele animale, cum sunt boii şi caii, sunt folosite pentru transporturi şi la muncile 
agricole. Gunoiul de grajd pe care-l dau acestea este cel mai bun îngrăşământ pentru 
agricultură.

Cetăţenii comunei Costeşti îşi aduc o contribuţie importantă la sistemul contractelor 
cu statul, dând anual un număr important de porci, cornute mari şi mici.

Ultimele hotărâri ale comuniştilor prevedeau acordarea unei atenţii mai mari 
dezvoltării proprietăţii individuale din regiunile de sub munte, în vederea sporirii numărului 
de animale.

4. INDUSTRIA

Lucrul la munte reprezintă o altă ocupaţie a locuitorilor comunei, care în trecut se 
făcea manual, cu unelte ca: securea, fi erăstrăul, ţapinul (sapinul). Împinşi de nevoi, mulţi 
săteni plecau săptămâni întregi pentru a găsi de lucru prin Ardeal (Tălmaci), alţii lucrau 
la Brezoi şi Arnota. Lemnul se tăia, apoi se corhănea (se cobora la vale pe fi rul văii, cu 
ţapinul), apoi se plutărea pe scocuri cu apă. Lemnul venea de la distanţă şi se oprea 
în lac. La scocurile de uscat se punea ”mâţă” şi ”mârtani” (nişte piroaie de fi er) care 
aveau misiunea de a frâna viteza lemnelor. Scocul avea o înclinaţie de 80 de grade. Prin 
scocuri, lemnele erau conduse la rampele de încărcat.

La transportul lemnelor s-au folosit în mod treptat mijloace hipo (cai), boii, apoi 
trenul, funicularul şi camioane.
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”Plutirea sălbatică” era folosită înainte. În acest scop se forma un lac mare de apă, 
în apele căruia se corhăneau lemnele. Apoi se dădea drumul la apa din lac şi lemnele 
pluteau pe ea, până ce ajungeau la un loc de oprire, o stavilă, numită ”greblă”.

Condiţiile de viaţă ale lucrătorilor de la munte, în trecut, au fost foarte grele. Locuiau 
în barăci de lemn de brad, alcătuite din 4 stâlpi, acoperite cu coji de brad şi cetină. Pe 
acoperiş exista un orifi ciu numit ”şacaron” pe unde ieşea fumul. Salteaua o constituia 
cetina acoperită cu o pătură, cergă sau haină. În mijlocul barăcii lucrătorii făceau un foc 
mare şi dormeau cu picioarele spre foc.

Hrana lucrătorilor o constituia mămăliga care se făcea în comun şi alte alimente 
ca: fasolea, brânza, peştele, şunca şi altele. La baracă exista o femeie sau un bărbat 
care se ocupa de făcutul mămăligii. Fiecare îşi punea oala lui la foc, iar la prânz bucătarul 
mai avea un ajutor, care se numea ”scoton”. Acesta ducea mămăliga şi celelalte alimente 
la locul de muncă al oamenilor.

În ultimul sfert de veac, tehnica şi uneltele folosite în munca la pădure au cunoscut 
transformări esenţiale. Locul toporului sau al fi erăstrăului l-a luat fi erăstraiele-mecanice 
(drujbele), tractoarele. (Fig.89)

Transportul la distanţe mari se efectuează cu camioanele speciale (trolii) (Fig. 90), 
iar până acum câţiva ani cu trenul.

Uneltele mecanizate sunt mânuite de aceiaşi muncitori care ieri tăiau copacul cu 
toporul şi fi erăstrăul, dar care s-au specializat apoi în mânuirea noilor unelte prin cursuri 
şi aplicaţii practice.

Fig. 89: Lucrul la munte

Fig. 90: Transportul lemnelor cu troliul de la Prislop

În anul 1948, existau în munte două guri de 
exploatare: Cuca şi Gurgui, producţia anuală fi ind 
de 10.000 m.c., iar materialul scos era transportat 
la Fabrica de Cherestea de la Băbeni din care se 
obţineau scânduri.

În momentul de faţă, există trei guri de 
exploatare a lemnului in munte: Cuca, Gurgui şi 



208

Prislop. Se exploatează brad, molid şi fag. Forţa de muncă o constituie 120 de muncitori, 
iar producţia anuală este de 35.000 m.c. Lemnul scos de pe aceste locuri este transportat 
la Fabrica de Cherestea Băbeni unde se produce cherestea, parchet, lemn de celuloză, 
şi la C.I.L. Rm. Vâlcea, unde se obţin furnir şi plăci aglomerate.

S-au produs schimbări şi în condiţiile de locuit la munte ale muncitorilor forestieri, în 
alimentaţie şi modul de preparare a hranei. Astăzi locuinţele lor sunt cabanele forestiere, 
în care au tot confortul (sobe, paturi, ş.a.). Cabanele sunt prevăzute cu bucătării, aici 
oamenii găsesc hrană caldă (Fig. 91). Li se asigură şi îmbrăcăminte de protecţie de către 
stat.

Fig. 91: Cabană în munţii din nordul comunei Costeşti

Fabrica de cherestea ”Arnota” 
La Bistriţa a funcţionat şi o fabrică de cherestea 

care a avut denumirea de ”Arnota”. Fabrica de 
cherestea ”Arnota” a aparţinut de Casa Autonomă a 
Pădurilor Statului (C.A.P.S.).

Înainte a fost ”cooperativă”, iar după o 
perioadă de timp a dat faliment, prin anul 1928. A stat 
mai mulţi ani închisă şi s-a redeschis în anul 1934, 

fi ind preluată de C.A.P.S. şi devenită fabrică de cherestea. Fabrica exploata pădurile din 
bazinul superior al Olteţului şi al râului Bistriţa. Noua fabrică dispunea acum de o putere 
instalată de 100 H.P., avea două gatere, două circulare şi capacitatea de producţie de 45 
mc. material fasonat pe zi, întrebuinţând 35 muncitori.511

După informaţiile lui Alexandru Crăcană care a fost funcţionar al fabricii amintite, 
în octombrie 1935, fabrica a ars din neglijenţă. S-a refăcut şi dotat cu un gater modern 
importat din Germania. A funcţionat la Bistriţa până în primăvara anului 1950, când s-a 
mutat defi nitiv la Băbeni. Numărul muncitorilor fabricii a ajuns treptat la  150-160, iar 
conducătorul ei a fost inginerul Conecini.

Fabrica avea 4 secţii: depozit de buşteni, hala gatere (unde tăiau două gatere, un 
joagăr şi trei circulare), depozitul de cherestea şi expediţia de cherestea.

Pentru transportul lemnului s-a construit calea ferată îngustă din munte-Bistriţa-
Gurgui şi Cuca, iar în primăvara anului 1940 s-a făcut legătura cu Băbeni.

Până în anul 1940, transportul cherestelei s-a făcut de către cărăuşii particulari 
până la Băbeni, de unde materialul se expedia mai departe pe cale ferată mare.

În această perioadă, producţia fabricii se valorifi ca pentru nevoile interne ale ţării, 
precum şi pentru export în Germania şi Ungaria.

Materia primă pe care a prelucrat-o fabrica a fost bradul şi molidul prima dată şi 
apoi fagul din anii 1940-1941, când s-au introdus nişte ”aburitori”, făcând fagul să nu mai 
cărească. 
511  Bardaşu, P., Din lupta comuniştilor vâlceni pentru stăvilirea pericolului fascist (1934-1940), în 

Studii Vâlcene, 1974, p. 100
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La locul de exploatare din pădure lucrau muncitori numai din Costeşti, iar în fabrică 
foarte puţini erau din altă parte. Oamenii s-au specializat la locul de muncă.

În perioada celui de-al doilea război mondial, documentele consemnează 
numeroase accidente de muncă ca urmare a condiţiilor grele de lucru şi a lipsei măsurilor 
de protecţie. Cele de la Fabrica de Cherestea Arnota şi de la calea ferată Băbeni-Bistriţa 
sunt socotite cele mai grave, aici înregistrându-se numeroase cazuri mortale.

Salariile muncitorilor nu mai făceau faţă în această perioadă creşterii preţurilor 
la produsele industriale, astfel că nivelul de trai a scăzut simţitor, muncitorii şi familiile 
lor ducând lipsă de alimente. În acestă perioadă au avut loc şi numeroase confl icte de 
muncă.512

Motivul mutării fabricii de la Bistriţa la Băbeni a fost necesitatea de a avea în 
apropiere o cale ferată mare şi o bună posibilitate de exploatare a stejarilor din bazinele 
Modoia şi Stolniceni.

Cariera de calcar ”Arnota”
În anul 1954, s-a început lucrul la cariera Bistriţa (Masivul Arnota)513, iar în anul 

1960, ea deja furniza piatra de calcar pentru Uzina de Produse Clorosodice de la Govora, 
care, împreună cu sarea de la Ocnele Mari, au pus bazele industriei chimice vâlcene.

 Roca este dizlocată din munte cu ajutorul explozibilului. Excavatoarele încarcă 
piatra în basculante care o duc la concasor. Acesta o fărâmiţează până la un anumit 
calibru, iar după spălare, piatra este expediată cu funicularul până jos la siloz. Aici este 
încărcată în vagoane, care o transportă pe calea ferată îngustă, prin Băbeni până la 
Govora (Fig. 92).

Producţia anuală a Carierei de Calcar Bistriţa-Pietreni a fost în 1970 de 360.000 
t calcar calibrat.

În anul 1974, producţia carierei de calcar a fost cu 257% mai mare decât cea 
obţinută în anul 1970. 

Pentru cincinalul 1976-1980, s-au acordat investiţii în valoare de 11.000.000 lei, 
pentru menţinerea producţiei de 900.000 t calcar anual.

În prezent la această carieră, care este subordonată Întreprinderii Miniere Râmnicu 
Vâlcea, lucrează peste 200 de muncitori din Costeşti şi alţii din localităţile apropiate. 
Oamenii au deprins îndeletniciri noi: şofer, operator, buldorzerist, trolist, excavatorist şi 
miner. Au fost părăsite vechile meserii şi îmbrăţişate altele noi. Profunde transformări 
s-au produs în modul de trai şi în conştiinţa costeştenilor.

512  Tamaş, C. şi alţii, Îndrumător, în Arhivele Statului – Judeţul Vâlcea, bucuresşti, 1972, p. 100
513  Ing. Ion Stănciulescu, Mutaţii, în Lumina Slovelor, p. 27
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Fig. 92: Transportul pietrei de calcar cu trenul la Govora.

Fabrica de mozaic de la Bistriţa
Încercările de valorifi care a calcarului 

s-au făcut încă din anul 1942, când din iniţiativă 
privată a fost instalat la Bistriţa un concasor 
pentru mozaic şi fi ller. Concasorul era pus în 
mişcare cu ajutorul unei turbine de apă şi era 
deservit de 12 muncitori, producând zilnic 8.000 
kg mozaic.

În anul 1957, un colectiv de tehnicieni 
şi muncitori au realizat mecanizarea întregii producţii. Aproape toate lucrările se 
fac automatizat, numărul de muncitori s-a redus la jumătate, iar producţia a crescut. 
Aprovizionarea cu materie primă se face din munţii calcaroşi afl aţi în apropiere. Mozaicul 
este folosit în judeţ, dar se expediază şi în ţară. (Fig. 93)

Fig. 93: Fabrica de mozaic de la Bistriţa

5. MEŞTEŞUGURILE ŞI INDUSTRIA CASNICĂ

Ca forme specializate de muncă, pe ramuri de activitate productivă, au apărut 
meşteşugurile şi meseriile săteşti. La început activităţi cu caracter vremelnic, ele au 
devenit mai târziu activităţi permanente.

Ca meşteşuguri practicate exclusiv de către femei amintim ţesutul, croitul şi 
vopsitul. Femeile realizau pentru familia lor tot ceea ce era îmbrăcăminte textilă. Crescând 
un număr mai mare de oi, în trecut au avut materia primă asigurată. Activitatea începea 
cu ”tunsul oilor”, care se făcea odată cu sosirea căldurilor de vară, când oile încep să 
năpârlească (lâna începe să se desprindă atunci când se agaţă de ceva). 

Mieii şi mioarele, de obicei, nu se tundeau în primul an. Tunsul oilor se executa cu 
foarfeci mari făcute de fi erari. Urma apoi spălatul lânii, care se făcea vara, la râu. După 
spălat urma albitul lânii, după care aceasta era pusă la uscat. Scărmănatul se realiza 
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mai ales în timpul iernii, pe la clăci. Partea cea mai bună a lânii, adică părul, era scoasă 
cu ajutorul ”daracului” şi pieptenului, apoi se făceau caiere. Torsul se realiza cu furca, 
frumos sculptată, făcută mai ales de meşteri din Costeşti, şi fusul, cumpărat de la rudari. 
Ambele erau făcute din lemn. Firul tors pe fus se dădea apoi pe ”răşchitor” şi se făcea 
”jurebie” (”vârste”), pentru a putea fi  vopsit. Vopsitul se făcea cu vopsele cumpărate 
din comerţ sau se foloseau coji de nucă, coajă de anine, frunze de ceapă ş.a. După 
vopsire, vârstele se făceau ghem cu ajutorul  ”vârtelniţei”. Ţesutul se făcea cu războiul 
de ţesut manual şi se obţineau dimii pentru haine, pături (în pătrate cu culorile alb şi 
negru), macaturi şi covoare olteneşti, acestea din urmă având ca motive ornamentale 
ramuri, fl ori şi păsări. Amintim că această îndeletnicire (ţesutul), azi se practică mai puţin, 
oamenii găsind ţesăturile necesare în magazine.

În zilele noastre, din lână se confecţionează fl anele, ciorapi şi în special covoare. 
În acest scop, pe lângă Căminul Cultural Costeşti funcţionează Şcoala Populară de Artă 
cu secţii de covoare olteneşti, unde femeile din sat deprind meseria ţesutului.

La şcoală, după cum am mai arătat, funcţionează de mai mulţi ani cercul de ţesut 
carpete olteneşti.

În trecut, urzeala şi băteala erau din lână. Începând cu a doua jumătate a secolului 
al XX-lea, aceasta a început să fi e înlocuită cu cea din bumbac.

Cu mulţi ani în urmă, în comuna Costeşti se practica şi meşteşugul prelucrării 
cânepii şi inului. După meliţat, cânepa era făcută fuior. Cea mai măruntă era toarsă; 
”zgrebenii” erau folosiţi pentru băteală, iar fuiorul pentru urzeală. Din aceasta se făceau 
preşuri, ”guluri” pentru cai, frânghii şi căpestre.514

Ca ocupaţii practicate de bărbaţi amintim: lucratul lemnului (dulgheria şi tâmplăria), 
morăritul, bătutul dimiilor la piuă, vărăritul, cojocăria, fi erăria ş.a..

Prelucrarea lemnului
Lemnul, găsindu-se din belşug, oferea posibilitatea locuitorilor de a deprinde 

meşteşugul de prelucrare a lemnului. Astfel, mulţi locuitori din Costeşti, în ultimul deceniu 
al secolului al XIX-lea, se ocupau cu dulgheria.515 Dulgherii se ocupau cu confecţionarea 
materialelor lemnoase pentru construirea locuinţelor, a acareturilor şi grajdurilor. Şindrilitul 
este îndeletnicirea anexă a dulgheriei. Dintre dulgheri amintim pe Tudor Ispăşoiu, Stoican 
Florea, Goşoiu Nicolae şi alţii.

Comuna a avut şi mai are şi azi numeroşi tâmplari, printre care amintim pe 
Beleţescu Victor (Pietreni), Dumitru Dumitrescu (decedat în 1975), Istocescu Gh. 
Gheorghe, Istocescu T. Nicolae, Ciobanu Gavrilă, Policarp Dobriţoiu, fraţii Titel şi Matei 
Huidu ş.a., Simion Beleţescu din Pietreni, decedat cu circa 35 de ani în urmă, a fost 
meşter renumit în sculptură. El a lucrat pe la numeroase biserici şi mănăstiri, printre care 
amintim: bisericile Pesceana, Nemoiu, Rm. Vâlcea (biserica Sf. Ion), Drăgăşani ş.a.. A 
lucrat împreună cu Gheorghe Istocescu şi alţi ucenici din Costeşti: Mecu Ion, Alexandru 

514  Boris Cazacu şi alţii, Texte dialecte din Oltenia, Editura Academiei R.S.R., 1967, p. 33
515  Lahovari G., Marele Dicţionar Geografi c al României, Bucureşti, 1899, vol. II, p. 676
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Ciurea şi Alexandru Loghin. Amintim, de asemenea, pe fraţii Dumitru şi Jan Dumitrescu, 
care au învăţat sculptura din tinereţe, de la tatăl lor, Pavel Dumitrescu, vestit prin talentul 
cu care lucra mobilă şi tâmplărie de biserici.516 Cei doi fraţi deprind meşteşugul sculpturii 
în stil românesc vechi şi în stil brâncovenesc, cu care au venit în contact la mănăstirea 
Hurez. Comenzile pe care le-au executat apoi singuri (obiecte diferite pentru cula de la 
Măldăreşti sau pentru mănăstirea Arnota) reprezintă elemente fl orale şi animaliere în stil 
fl orentin sau gotic. Cei doi au lucrat stâlpi de casă, mai rar porţi, uşi, mese, scaune şi 
canapele. Jan Dumitrescu continuă şi azi să lucreze, deşi are o vârstă înaintată.

Pe lângă aceştia, amintim şi câţiva rotari: Nicolae Ciortan (mort de câţiva ani), 
Huruială Nicolae şi Vasile Măgureanu. Gheorghe Curelaru din Bistriţa, azi în vârstă de 70 
ani, a învăţat meseria făuririi de fl uiere încă de la vârsta de 15 ani, de la Ion Ţugulescu 
din Vaideeni. Mai continuă să facă fl uiere şi astăzi.

Pentru a făuri fl uiere, Gheorghe Curelaru alege un prun bătrân care nu mai 
rodeşte, îl retează şi îl face mici prisme pe care le lasă să se usuce. El găureşte apoi 
prisma, îi taie o vrană şi astupă fl uierul în partea de sus, după care poate cânta. El îşi 
vinde roadele muncii pe la Poiana Sibiului, Titeşti, Sălişte, Orăştie, Băbeni, la bâlciul de 
la Bistriţa şi în alte locuri.517

Rudarii de la Bistriţa sunt buni lucrători în lemn. Ei fac cozi de sape, securi, copărâi 
(cozi) de coasă, troci, roabe, hambare şi dulapuri. Lemnul folosit la făurirea acestora 
este fagul, care se taie în orice timp şi se poate lucra şi iarna. Uneltele folosite de rudari 
în realizarea obiectelor amintite sunt: barda, securea, cuţitoaia, zgârieciul, fi erăstrăul, 
sfrederul şi tesla. Ornamentele aplicate pe dulapuri constau în crestături fl orale. Se aplică 
vopsea de diferite culori: roşu, galben, verde, albastru. Desfacerea produselor se face 
în comună şi în alte zone (Craiova, Târgu Jiu, Slatina). Deseori, obiectele se execută la 
comandă, iar preţul se stabileşte la învoială cu cumpărătorul. Dintre rudarii de la Bistriţa, 
numai 7 se ocupă permanent de realizarea acestor produse. 

Azi majoritatea copiilor de rudari, absolvind diferite şcoli, nu se mai întorc în sat, 
aici rămânând să lucreze numai cei în vârstă.518

Zidăria constituie o ocupaţie permanentă a unor locuitori, dintre care amintim 
pe Istocescu Dionis,  care a lucrat pe la biserici, Istocescu D. Mihai, Stoican Nicolae, 
Istocescu Grigore şi Anghel Gheorghe, care au lucrat la renovările făcute unor valoroase 
monumente istorice, cum sunt culele de la Măldăreşti şi mănăstirea Hurez.

În comună au existat şi numeroşi cojocari care lucrau cojoace şi căciuli.
O altă îndeletnicire a locuitorilor din Costeşti este şi fi erăria. Dintre fi erari amintim 

pe Gunie Constantin şi Stoian Gheorghe, care pun fi erul pe roţi, fac căruţe şi repară 
unele unelte agricole ale sătenilor.

Vărăritul
516  Colectiv, Meşteri populari contemporani, în Arta populară din Vâlcea, p. 233
517  Gh. Curelaru, Meşteri populari – fl uier, fl uieraş, doinitor, doinaş, în Lumina Slovelor, Şcoala 

generală Costeşti, 1973, p. 24
518  Informaţii de la Furdui Nicolae, 52 ani
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Piatra a constituit o bogăţie naturală larg exploatată şi în trecut. Blocurile de piatră 
erau extrase din carieră cu ajutorul uneltelor rudimentare: târnăcoape, ciocane, dălţi 
şi pene de fi er. De mulţi ani, mai ales locuitorii din Pietreni s-au ocupat cu producerea 
şi desfacerea varului. Piatra de var se taie din stânca de calcar şi se arde în cuptoare 
special construite, numite varniţe.

Varniţa are formă de cilindru (Fig. 94). În interior este zidită cu piatră de râu, 
pentru a nu se surpa pământul. Pietrele sunt lipite cu pământ de cărămidă când se face 
zidul. Partea de jos a varniţei se numeşte ”fund”. Fundul varniţei rămâne cu pământ şi 
se cimentează în timpul arderii. De la acesta în sus, până la circa 50 cm se mai face un 
zid din piatră mai mare, numit ”cotron”. Pe cotronul ieşit din interior se zideşte ”bolta”, 
partea de jos a pietrei de var ce se bagă în varniţă. La gura varniţei se afl ă un fi er care 
se numeşte ”prăgar”. La boltă se lasă nişte fi ride pe unde iese căldura ca să poată trage 
focul în sus. După ce se face bolta până la 1,5 m, de forma unui ou, se aruncă piatra 
fără a mai fi  aşezată. Când se termină de încărcat varniţa, i se face vârful ca la claie 
(căciulă), se lipeşte cu pământ sau cu var şi i se lasă nişte găuri pe unde ies fl ăcările. În 
timpul arderii, lemnele se bagă pe deasupra prăgarului, iar prin partea de jos este trasă 
din când în când cenuşa ca să nu se înfunde şi să iasă fl ăcările mai uşor în sus.

Fig. 94: Varniţa de la Bistriţa

Înainte, arderea varniţei dura 4-5 zile, aceasta 
depinzând de felul lemnelor folosite şi de capacitatea 
varniţei.

Astăzi, timpul de ardere este de 7-8 zile, 
indiferent de capacitate, iar arderea se face cu lignit. 
În timpul arderii, se formează un smalţ lucitor, ca la 
oalele de ceramică. După ardere, varniţa se lasă o 
zi şi o noapte să se răcească. Pentru descărcarea 
varniţei se folosesc două procedee: unul constă 

în începerea descărcatului din partea de sus, iar celălalt, când se începe de  la gură. 
Operaţiunile de încărcare, ardere şi descărcare a varului sunt efectuate de ”vărniceri”.

În prezent, la Bistriţa funcţionează un număr de 4 vărniţe, care aparţin I.J.I.L. 
Horezu. După informaţiile culese de Şontrop Grigore, capacitatea celor 4 varniţe variază 
între 28-38 tone. Varul obţinut se vinde cetăţenilor şi instituţiilor pentru diferite construcţii.

Pivele
Bătutul dimiei este un meşteşug care pare să aibă o vechime milenară pe teritoriul 

patriei noastre.519 După cum ne arată documentele, în Costeşti au existat pive încă din 
Evul Mediu. Acum 80 de ani, în comună existau 35 de pive520 pe cele două ape, Bistriţa 
şi Costeşti. În 1903 exista tot acelaşi număr de pive.521 În anul 1925 numărul acestora a 

519  Irimie, C., Pivele şi vâltorile din Mărginimea Sibiului şi de pe valea Sebeşului, Sibiu, 1965, n.p.
520  Lahovari G., Marele Dicţionar Geografi c al României, Bucureşti, 1899, vol. II, p. 676
521  Arhivele Statului, Rm. Vâlcea, Primăria Comunei Costeşti, dosar nr. 6, 1903, n.p. 
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scăzut la 23.522 Dintre toate acestea, în momentul de faţă nu mai funcţionează nici una. 
Ca mărturie a acestui meşteşug, mai găsim astăzi numai piua lui Iancă Ef. Gheorghe din 
Costeşti-Ferigile (Fig. 95). Aceasta este aşezată pe fostul iaz de pe apa Bistriţei şi nu 
mai funcţionează de la 1 ianuarie 1972, când iazul a fost secat. Piua este aşezată într-o 
adâncitură pentru ca apa să aibă cădere când curge pe scoc. A fost construită cu peste 
50 de ani în urmă, în apropiere de o fostă moară. Piua amintită are lungimea de 6 m 
şi lăţimea de 4 m. Este acoperită cu şiţă, iar pereţii sunt din lemn de stejar. Piesele din 
interiorul pivei sunt:

- ”Găuca” – locul unde se bate dimia de către maie, făcută dintr-un trunchi scobit, 
din lemn de fag sau de gorun, cu trei găuri.

Fig. 95: Piuă din Costeşti

- Maiele, în număr de şase, făcute din lemn de 
fag, fi ecare din ele fi ind prevăzute cu câte o coadă 
făcută din lemn de carpen, în spate fi ind mai mare. 
În partea din faţă, maiele sunt susţinute de “corlat”. 
Maiele au la capul de jos, cu care lovesc dimia, nişte 
crestături care prind şi învârtesc dimia în gaucă. 
(Fig. 96)

Fig. 96: Interior din piua de la Costeşti

- Fusul - un ax gros, făcut din lemn de gorun, are 
nişte pene late care, în momentul învârtirii, lovesc 
coada maielor şi le ridică în sus. Cele două maie 
care se afl ă într-o gaucă se mişcă alternativ. Fusul 
este legat prin două cercuri din fi er, iar pe mijloc 
este introdus un fi er la ambele capete. Acest fi er se 
învârteşte pe un podval de lemn, iar locul unde se 
învârteşte fi erul pe podval nu se unge, deoarece pe 
el curge apa în continuu.

- Gaura apei - orifi ciul lăsat liber în podea, de unde piuarul ia apă.
- Vatra - locul unde arde focul permanent pentru a fi erbe apa în cazan.
La exterior se afl ă roata pivei şi scocul. Roata este făcută din lemn de mesteacăn 

rezistent la apă. Ea este prinsă în patru prin ”cruci” care intră în fus şi are un număr de 
18 cupe lungi de 0,45 cm şi late de 18-20 cm. 

Scocul, locul pe unde vine apa la roată, este înclinat, mai lat în partea de sus şi 
mai îngust în apropierea roţii.

Piua este pusă în funcţiune prin cădere apei. În partea de sus se afl ă stăvilarul, pe 
unde se poate opri apa şi devia prin altă parte.

522  Arhivele Statului, Rm. Vâlcea, Primăria Comunei Costeşti, dosar nr. 6, 1925, f. 1 
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Piua din Costeşti deservea comuna şi pe oamenii din alte localităţi: Frăsinei, 
Păuşeşti-Măglaşi, Călimăneşti, Olăneşti etc. Cei care aduceau dimia la piuă se numeau 
spinăraşi, deoarece aduceau dimia în spate. Uneori mergea proprietarul pivei cu căruţa 
după haine. Pentru a nu se schimba hainele, stăpânii le puneau câte un semn, iar piuarul 
nota în registru semnul fi ecăruia.

Materialul stătea la bătut 36-48 de ore – durata depinzând de dimie. Astfel, cele 
lucrate mai rar se făceu mai repede, iar cele groase se făceau mai greu. În piuă se bătea 
materialul confecţionat din lână, dimie pentru haine şi pături. Dimia se punea în găucă 
unde era bătută de maie timp de 3 ore, când se spălau cu apă rece. Apoi se punea apă 
caldă până se termina bătutul lor. Apa caldă, care se punea la un interval variind între 30 
de minute şi o oră, făcea dimiile mai dese, ”le îmbrăca”. În timpul bătutului, dimia scădea 
în lungime şi în lăţime. Astfel, din 10 m scădeau 3. Plata pentru făcutul dimiei se făcea 
după ce lucrarea era terminată. Se luau câte doi lei pentru fi ecare metru de dimie, astfel 
că, din 20 m de dimie nefăcută, se plăteau 14 m de dimie, care rămânea după făcut.523

Numărul hainelor aduse la piuă a scăzut treptat ca urmare a apariţiei produselor 
industriale aduse la magazine.

Mai menţionăm că una dintre pive se afl ă expusă la Muzeul Satului Vâlcean de la 
Bujoreni. Aceasta a aparţinut locuitoarei Elisabeta M. Petre din Costeşti-Ferigile. (Fig. 
97)
Fig. 97: Piua din Costeşti, afl ată la Muzeul Satului din Bujoreni, Vâlcea.

Morile
Morile de apă, asemenea pivelor, au avut mare 

răspândire în trecut. În anul 1925 au existat, în comuna 
Costeşti, un număr de 18 mori pentru măcinatul porumbului 
şi grâului, fi ind puse în funcţiune prin forţa apei: 7 pe râul 
Bistriţa şi 11 pe albia râului Costeşti.524

Astăzi mai funcţionează numai două mori în comună. 
Cele mai vechi mori au fost instalaţii cu ciutură numite pe 
aceste locuri în secolele trecute ”făcaie”. Dintre acestea se 
păstrează în stare mai bună moara de la Bistriţa. (Fig. 98)

523  Informaţii Iancă Gheorghe, Costeşti, 56 ani
524  Arhivele Statului, Rm. Vâlcea, Primăria Comunei Costeşti, dosar nr. 6, f. 1
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Fig. 98: Moara cu ciutură de la Bistriţa.

Roata morii era aşezată orizontal la acest 
tip de moară (cu ciutură) şi este alcătuită dintr-un 
butuc vertical de care sunt fi xate paletele scobite 
de forma unor cupe. Ea este considerată o 
ingenioasă invenţie ţărănească folosită în diferite 
regiuni ale ţării. Deşi rudimentară prin aspectul 
ei, această instalaţie ”este precursoarea roţilor 
Pelton, caracteristice turbinelor moderne”.525

Căderea de apă de la moara cu ciutură 
este cuprinsă între 2-3 m, iar apa vine pe scocul de lemn şi loveşte cupele sub o înclinare 
de circa 45 grade. În butucul roţii morii este prins vertical fusul care se învârteşte odată 
cu roata, învârtind la rândul lui piatra morii.

În interiorul morii se afl ă două pietre de aceeaşi mărime. Una dintre ele (cea de 
jos) nu se învârteşte şi se numeşte ”zăcătoare”, prin ea trecând axul care este fi xat în 
cea de sus, ce se învârteşte şi se numeşte ”alergătoare”. Piatra de sus este închisă cu 
o ”tobă” de scânduri rotunde, o cutie de lemn, mai mare decât piatra, iar cea de jos este 
închisă cu nişte lemne ”încuiate” (întărite) încât nu se poate umbla la ele.

Când se ”ferecă” moara, se ridică toba şi piatra de sus, iar cea de jos rămâne 
acolo. La ferecatul morii se fac nişte şanţuri la pietre, nişte ”dinţi” cu ajutorul unui ciocan 
de oţel, pentru ca acestea să poată zdrobi mai uşor cerealele. De asemenea, se mai fac 
şi nişte şanţuri pentru aerisirea pietrelor.

La moară mai găsim ”războiul”, locul unde este fi xat coşul, ”covăţaua” de lemn cu 
un scoc mic fi xat în ea, axul care mişcă covăţaua şi introduce boabele între pietre numit 
”titirez” (un ciocănaş).

Vama se lua mai demult cu un vas numit ”căpeţ” care măsura un volum de 2 litri. 
În prezent, vama se ia la cântar. Când se termină boabele din coş, ”se ia apa” adică se 
pune stavila care este o scândură ce deviază apa prin altă parte.

Morile actuale care funcţionează în satele Pietreni şi Costeşti sunt considerate 
mori ”modernizate”. Moara de la Pietreni este o moară ”cu turbină” care merge cu ajutorul 
unor curele de transmisie. Apa vine pe un scoc puţin înclinat, intră într-un bazin afl at la 
capătul lui, având înălţimea de 3,80 m şi de aici, căzând cu presiune, loveşte paletele. În 
partea de jos, bazinul are un capac numit ”şubăr”, care se deschide lăsând să cadă apa 
pe paletele turbinei, atât cât este necesar.

Dacă pe iaz este apă puţină, şubărul ”se reglează”, adică se strânge şi se lasă să 
curgă apă mai puţină, încât bazinul să stea în permanenţă plin pentru ca apa cade cu 
presiune pe paletele turbinei.

525  D. Moraru şi I.M. Ştefan, Focul Viu – Paginii din istoria invenţiilor şi descoperirilor româneşti, 
Editura Ştiinţifi că 1963, p. 49
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Turbina are un diametru de 0,50 m, iar pe mijlocul ei se afl ă un ax metalic care 
se învârteşte direct pe lemn. La capătul axului se afl ă o roată metalică de fontă, cu 
diametru de 15 cm, pe care este pusă cureaua de transmisie. Aceasta învârteşte o altă 
roată metalică mai mică afl ată sub moară (în beci), care la rândul ei învârteşte pe alta şi 
aceasta pune în mişcare axul (ataşat vertical) şi odată cu el piatra morii.

Amintim că această instalaţie a fost făcută mai întâi la Pietreni şi apoi la Costeşti, 
de către morarul Puică Constantin.

Cele două mori din comună astăzi aparţin Consiliului Popular şi macină într-o oră 
grâu sau porumb în cantitate de 15 bănicioare.

Joagărele
În afară de pive şi mori, o altă instalaţie existentă pe apele din Costeşti o constituie 

joagărul. În trecut au existat mai multe joagăre, iar astăzi mai afl ăm numai unul, 
funcţionând pe unul din iazurile Bistriţei. Joagărul din Costeşti (Fig. 99) taie toate esenţele 
de lemn: brad, fag, arine (anine), stejar, ulm, frasin, etc., până la grosimea de 70 cm. În 
prezent se taie la acest joagăr mai mult arine şi mesteacăn.
Fig. 99: Tăiatul lemnelor la joagăr din Costeşti

Piesele principale care ajută la funcţionarea 
întregii instalaţii a joagărului sunt următoarele:
- Scocul – locul unde vine apa cu o cădere de 
2,5 m.
- Valul – un fus cu diametrul de 40 cm şi 3,5 m 
lungime, pe el fi ind prinse paletele de fi er în care 
loveşte apa.
- Cotul – care mână ”jugul” şi pânza joagărului, 
ce au o poziţie verticală.

- Războiul cu vălugele – războiul este pus pe nişte văluge (lemn rotund), ”bile” 
care se învârtesc şi deplasează lemnul în timpul tăiatului.

Joagărul aparţine şi el Consiliului Popular Comunal şi este deservit de un salariat.
În Pietreni afl ăm un ”circular” care merge cu aceeaşi turbină cu care este pusă în 

funcţiune şi moara. Acesta taie lemne de dimensiuni mai mici.

6. TRANSPORTURILE

Forma cea mai primitivă de transport a fost cea efectuată de către om pentru 
nevoile proprii, prin căratul cu mâna, pe braţe, în spate, pe piept, pe umeri, pe cap 
(purtatul pe cap).

Transportul de obiecte pe cap se face cu ajutorul ”glavnicului (glaviei)”.526 Acesta 
este constituit dintr-un material textil (bumbac, pânză etc.), care este răsucit în forma 
526  Acesta, în alte părţi ale judeţului Vâlcea şi în judeţul Mehedinţi este denumit ”oblanic”, vezi 
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unui colac, închis la ambele capete. El joacă rolul unui tampon între partea superioară 
a capului şi partea de jos  a coşului sau a vasului care este transportat şi are rolul de 
a atenua apăsarea dură asupra capului, precum şi de a asigura echilibrul obiectului 
transportat. Acest procedeu de transport este amintit documentar încă de la începutul 
epocii medievale la noi în ţară, astăzi este foarte des întâlnit la femeile care duc mâncare 
la câmp pentru lucrători.

Un alt mod de a transporta produse este cel cu ajutorul ”băţului”. Băţul este utilizat 
în acest caz ca o pârghie pentru traista încărcată afl ată la una dintre extremităţile lui, 
punctul de sprijin afl ându-se pe umăr. Transportul cu un băţ mai gros se poate realiza 
punând cele două greutăţi la capete şi luându-se pe umăr, cum este cazul transportului 
cu ”cobiliţa” al găleţilor, utilizat mai ales la munte. (Fig. 100)
Fig. 100: Transportul găleţilor cu cobiliţa

Pietrele mari se pot deplasa prin 
rostogolire. Lemnele, surcelele sau nuielele se 
transportă sub formă de ”braţe” care se leagă 
cu panglici lungi de lână, cu ”priviţi” sau frânghii. 
În acest mod, omul le poate transporta pe o 
distanţă mai mare, de 2-3 km.

Desagii cu baiere făcute din lână împletită 
sunt utilizaţi la transportul unor greutăţi mari. 
Cu ajutorul lor omul transportă diverse produse 

alimentare (brânză, mălai, pâine, ţuică, etc.).
Pentru transportul lemnelor lungi, de construcţie sau de foc, sătenii folosesc 

diferite mijloace: cârceaua, care este compusă din câteva inele groase (zale groase) de 
metal (de la 4 până la 6), legate între ele, ultima fi ind legată de pana metalică ce se bate 
în lemn. Când se folosesc doi cai, se leagă două cârceie, legându-se harnaşamentul 
calului de câte una dintre ele. Acest procedeu se cheamă transportul cu ”târâşul”. Tot 
prin acest procedeu mai amintim transportul cu ”tânjala”, care constă dintr-o prăjină de 
lemn, de dimensiuni variabile (între 1,5-2 m lungime şi 0,10-0,15 cm în diametru), care 
se fi xează cu un capăt pe jugul de la gâtul boilor, iar capătul celălalt se introduce într-
unul din ochiurile de la cârcea. Pana ascuţită de fi er a cârcelei se bate transversal în 
lemnul care urmează  a fi  transportat şi închide astfel legătura. Lemnul poate fi , astfel, 
transportat prin târâre, pe pământ sau pe zăpada.

În trecut se mai folosea (în Pietreni) transportul cu ”targa”, care era un lemn cu 
crăcană la un capăt, pe care se punea piatra de transportat şi se mergea pe râu la vale. 
Se transporta mai ales piatră mare, necesară la construcţia unui pod. Targa era trasă de 
boi sau de cai.

Marian Stroia, unele observaţii cu privire la mijloacele de transport din judeţul Vâlcea şi 
Mehedinţi, Muzeul Satului, Studii şi comunicări, 1970, p. 295, studiu apărut sub îngrijirea (lui) 
conf. dr. Gh. Focşa, directorul Muzeului.



219

Pentru a uşura transportarea lemnelor tăiate în pădure (lemne lungi), se foloseşte 
”ţapina” sau ”sapinul”, cum îi mai zic localnicii. Aceasta este o unealtă întrebuinţată la 
rostogolirea buştenilor pe distanţe scurte, compusă dintr-o coadă din lemn de fag, lungă 
de circa 1,20 m, la capătul careia este pus un cioc metalic.

Sania este folosită iarna la transportul lemnelor, a fânului, etc. Ea are două tălpi 
prin care se face contactul cu zăpada, patru picioare şi doi opleni (două lemne groase) 
fi xaţi în cele patru picioare. Proţapul este prins de capetele tălpilor cu două ”cosoi” de fi er 
sau lemn. Când se transportă ceva cu sania (lemne, fân), în părţile laterale se înfi g patru 
”ţăpi” pentru a nu cădea încărcătura, care se leagă, tot în acelaşi scop, cu o frânghie sau 
cu un lanţ.527 

Carul este vehiculul cu care se transportă diferite materiale, oameni, etc.. (Fig. 
101) Transportul cu carul este foarte frecvent în satele comunei Costeşti.
Fig. 101: Car cu boi în Pietreni

Construcţia carului: inima este 
confecţionată din lemn de fag, având rolul 
principal de a asigura carului echilibru şi 
suspensie. Ea îl străbate pe dedesubt, făcând 
legătura între cele două osii şi asigurând legătura 
dintre partea rulată a carului şi partea fi xă. Partea 
din faţă a mecanismului de rulare este alcătuită 
din osia din faţă (1,70-1,80 m lungime), peste 

care se suprapun gresia (0,80 m) şi scaunul (între 0,55-1 m). Partea din spate a acestui 
vehicul se sprijină pe două lişiţe, egale ca dimensiuni. Rularea carului este asigurată de 
cele patru roţi de mărimi identice (la căruţe, roţile din faţă sunt mai mici), care prezintă 
mai multe spiţe şi sunt acoperite de şină metalică, cu puţine întreruperi. În trecut, spun 
bătrânii, au fost folosite la car roţi de lemn, fără şine (neşinuite), care aveau şi obezi 
cu butuce din întregul care erau groase de 10-15 cm. Asemenea roţi s-au întâlnit pe la 
Izvorul Rece şi Novaci.528

Partea fi xă a carului (cutia) este alcătuită din podul carului (făcut din câteva 
scânduri late), iar părţile laterale din carâmbi sau loitre (3-3,40 m lungime). În spate şi în 
faţă se afl ă şuşleţe având circa 0,80 m lungime. Loitrele sunt sprijinite pe leuci, care sunt 
legate cu capetele osiilor. Proţapul face legătura dintre car şi animale. Acesta este legat 
de furca carului cu un capăt, iar cu celălalt de jugul boilor.

Pentru transportul pe roate se poate folosi ”teleaga” cu două sau cu patru roţi. Se 
pun roţile la distanţă mai mare, în funcţie de lungimea lemnului transportat. Lemnul este 
legat de scaunul din faţă de la teleagă, iar în spate se leagă cu un lanţ de la spatele inimii 
şi se prinde cu scoabe de fi er.

527  Iinformaţii Borăscu Nicolae, Pietreni, 64 ani
528  Informaţii Sandu Ion, Pietreni
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Pentru a împiedica tocirea osiei, se pune la partea de jos fi er, numit bleau, acesta 
fi ind uns cu păcură adusă de ”păcurari” din judeţele Prahova şi Dâmboviţa.

Cu carul se poate transporta şi fân. Acest este pus în car simetric, fi ind legat apoi 
cu o prăjină pusă pe mijloc şi prinsă cu lanţuri de car.

Alteori, căruţa trasă de cai sau carul sunt folosite şi la transportul borhotului de 
prune la centrele de colectare de la Horezu şi Tomşani. Transportul acestora se face în 
cărători speciale. (Fig. 102)

Fig. 102: Cărătoare de prune

Drumurile comunei sunt drumuri străvechi, 
care s-au format de-a lungul celor două ape, 
Bistriţa şi Costeşti. Pe fi rul lor, localităţile s-au 
legat de ţinuturile sudice, iar în nord, aceste 
drumuri au fost continuate de poteci pierdute 
în munte, de o parte şi de alta, peste cumpăna 
apelor şi peste curmături. Firul apei era călăuză, 
dar potecile nu mergeau pe ele, ci de-a coasta, 
pe brâne şi pripoare ori pe unde putea omul sa-şi 

facă loc, prin hăţişuri şi rarişti.529

Un drum transcarpatic vechi între Oltenia şi Ardeal ”a fost însemnat de Friedric 
Schwanz von Springfels, pe harta Olteniei din 1720, drum ce pleca din dreptul mănăstirii 
Bistriţa, suia apoi continuu pe o culme, spre Valea Lotrului, spre a se uni, la nord de 
Voineasa, cu acela care, prin Piatra Albă, mergea la Poiana.”530

Şi astăzi aceste poteci montane sunt folosite de localnici şi străini pentru interese 
turistice sau economice. În anul 1891, la Bistriţa funcţiona un ofi ciu telegrafo-poştal, în 
total, la acea dată fi ind un număr de 8 ofi cii pe judeţ. De la gara Băbeni până la Horezu 
şi mănăstirea Bistriţa circulau diligenţe pentru călători şi corespondenţă.531

Pe Valea Bistriţei, în munte, cu circa 50 de ani în urmă s-a construit calea ferată 
necesară exploatărilor forestiere. De câţiva ani, din Bistriţa până în munte ea a fost 
desfi inţată, rămânând numai până aici, iar pe ea făcându-se transportul pietrei de calcar 
la Combinatul Chimic Râmnicu Vâlcea. În munte, în locul căii ferate, este astăzi un drum 
forestier. Un alt drum forestier îl afl ăm pe fi rul apei Costeşti, drum care duce la Prislop.

În comună avem drum asfaltat (între 1967-1970) pe o lungime de 6 km şi 365 m. 
Comuna este aşezată pe drumul naţional Rm. Vâlcea – Târgu Jiu, şosea ce este foarte 
intens circulată. Pentru deplasările locuitorilor la diferite locuri de muncă, localitatea este 
deservită de autobuze pe ruta Bistriţa – Râmnicu-Vâlcea, naveta Bistriţa – Horezu, iar 
pentru muncitorii de la carieră sunt curse convenţii de la Bistriţa şi Pietreni, Bărbăteşti şi 
Horezu.

529  A. Sacerdoţeanu, Drumurile – pagini de istorie în revista Arges, anul I, Nr. 2, Piteşti, iulie 1966, p. 3
530  Conea, I., Plaiul şi muntele în istoria Olteniei, vol. Oltenia, Ramuri, craiova, 1943, p. 84
531  C. Apostol, Ştiaţi că ..., în Orizont, anul IV, nr. 878, duminică 29 august 1971, p. 2
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Începând cu data de 15 septembrie 1976, s-a introdus autobuz-navetă şi pe linia 
Pietreni - Horezu, deservind salariaţii care merg la Horezu şi cadrele didactice şi elevii 
de la şcoala Pietreni.

Pentru cincinalul în curs este planifi cat să se facă un pod de beton în punctul ”La 
Floreşti” peste apa Bistriţei, înlocuindu-l pe cel de lemn. 

XIII. OBICEIURI

1. OBICEIURI LEGATE DE MOMENTELE PRINCIPALE DIN 
VIAŢA OMULUI

a) NAŞTEREA, venirea pe lume a unui nou-născut reprezintă unul dintre  momentele 
de seamă din viaţa omului care a prilejuit dezvoltarea unei bogate palete de 
practici şi credinţe populare, a unor obiceiuri caracteristice. Naşterea, etapele 
care o precedă şi cele care îi succedă, au un specifi c al lor prin care se solicită 
anumite elemente.
Obiceiurile şi practicile legate de acest moment însemnat din viaţa omului sunt 

destul de numeroase în cadrul comunei Costeşti, conţinând elemente specifi ce acestei 
zone. În cadrul acestor obiceiuri nu se remarcă deosebiri mari de la un sat la altul, 
datorită faptului că între toţi sătenii se menţine o strânsă legătura în plan spiritual.

Venirea pe lume a copiilor determină un semntiment de mare bucurie care se 
asociază cu grija faţă de ei. 

În perioada de sarcină, în contextul vieţii tradiţionale, femeia era supusă (şi mai 
este şi azi) la o serie de interdicţii, în credinţa că astfel nu se va pricinui vreun rău noului 
născut.

Femeia însărcinată nu trebuie să lucreze într-o anumită zi, numită popular ”joia 
iepelor”, pentru că se va naşte copilul pocit. De asemenea, nu trebuie să lucreze nici în 
ziua Sfântului Spiridon, ”făcătorul de minuni”, deoarece se crede că acest sfânt poate 
face vreo minune cu copilul, femeia născându-l iar pocit. Nu trebuie ca aceasta să 
doarmă duminica, pentru că-i creşte copilului capul mare. Viitoarea mamă se va feri ca, 
în perioada de sarcină, să privească oameni urâţi sau pociţi, tot sub infl uenţa credinţei 
că va naşte copilul pocit. Ea nu trebuie să fure obiecte, fl ori sau zarzavaturi, căci vor 
ieşi pete pe corpul copilului. Există de asemenea credinţa conform căreia, dacă femeia 
însărcinată loveşte cu piciorul într-un câine, copilul va avea mult păr pe corp.

Asistarea naşterii ca şi toată desfăşurarea ritualurilor legate de venirea pe lume 
a noului-născut, de încadrarea lui în familie şi neam, în comunitatea sătească, erau 
îndeplinite (şi mai sunt şi astăzi) de către moaşă.



222

Moaşa copilului asistă la naştere numai dacă copilul se naşte acasă. În vederea 
uşurării naşterii, femeia însărcinată era supusă la o serie de acţiuni cărora li se atribuie 
acest rol. Astfel, i se făcea mamei baie la picioare cu apă caldă, o puneau să sufl e în 
sticlă, i se despletea părul şi i se deznodau betele. De asemenea, ea nu trebuia să aibă 
nici un nod la îmbrăcăminte. Dacă nu putea să nască repede, i se dădea sa bea apă din 
pumni, o puneau să facă trei mătănii pe cămaşa soţului sau o păleau cu un cenuşar.

Dacă merge la spital sau  la dispensar, femeia este ajutată de medici prin injecţii 
şi metodele lor.

După naştere, moaşa măsoară buricul de trei degete, îl leagă, îl măsoară iar de 
trei degete şi-l taie. Spală copilul şi-l înfaşă. Prima scaldă se face cu apă neîncepută, 
care va fi  adusă după răsăritul sau înainte de apusul soarelui de la o fântână cu cea mai 
bună apă. De unde s-a luat apă pentru prima scaldă, se va lua întotdeauna, ca sa nu se 
îmbolnăvească copilul. Vasul în care s-a încălzit apa pentru prima scaldă trebuie să fi e 
nou, ca să aibă copilul glas, să cânte frumos. În apa de la prima scaldă se pun: fl ori – ca 
să fi e copilul frumos, bani – ca sa aibă noroc de ei, coadă de răţoi – să-i fi e părul creţ, 
inel – să fi e fudul. Se moaie în scaldă şi pisoiul, ca să doarmă toată ziua ca el. Moaşa dă 
mamei copilul să-l alăpteze în prag, ca să nu se deoache.

A doua zi se duce moaşa la biserică sau la preot acasă cu o sticlă cu apă întreagă 
(din care nu se mai ia apă pentru a o folosi în alt scop) şi cu un fi r de busuioc în formă de 
cruce, să-i citească preotul. Din această apă citită, numită ”aiasmă” se pune în fi ecare 
scaldă a copilului, până la botez.

Cel mai important act care închide perioada celor trei zile de la naştere şi 
infl uenţează, potrivit credinţei oamenilor, asupra întregii existenţe copilului, este masa 
ursitoarelor. Moaşa este cea căreia îi revine un rol important în pregătirea ceremonialului 
destinat să le primească pe zâne la căpătâiul copilului. Masa pentru ursitoare este 
pregătită de moaşă, după un ritual precis. Masa este aşezată în partea dinspre răsărit, 
acoperită cu o faţă de masă albă şi încărcată cu de toate: un pahar cu vin, unul cu apă, 
puţin zahăr, sare, mălai, grâu, porumb, bani, diferite obiecte: unelte (dacă e băiat)  sau 
cusături frumoase (dacă e fată), ca să coase şi ea frumos. Dacă masa e încărcată, 
ursitoarele urează bine. Se zice că noapte vin ursitoarele şi se aşează la masă, beau, 
mănâncă şi ursesc copilului. În această noapte, mama copilului visează un vis care 
prevesteşte soarta copilului. De aceea ea trebuie să-l memoreze, ca să-l poată tălmăci 
apoi babele.

Banii, fulgii şi celelalte obiecte care au fost puse la masa ursitoarelor se pun apoi 
în scalda copilului. Zahărul şi vinul se împart copiilor.

În perioada care trece de la naştere şi până la botez, femeia care a născut este 
supusă de asemenea unor interdicţii care se mai menţin şi astăzi. Astfel, ea nu trebuie să 
iasă noaptea afară, să umble desculţă sau să se urce în pod, deoarece o ”ia din băbiţi”. 
De asemenea, ea nu trebuie să aducă apă de la fântână, deoarece se crede că ”arde 
pământul de nouă stânjeni pe unde calcă ea” şi nu trebuie să meargă la biserică.
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La câteva zile după naştere, de obicei la o săptămână, se făcea înainte botezul. 
Astăzi se face la şase săptămâni, de obicei duminica. Iată cum se procedează la botez 
în satul Pietreni:

Vine moaşa, ia copilul, îl înfaşă cu hainele pe care le-a adus ea în dar copilului 
şi merge cu el la biserică. Se duce şi naşa la biserică, cu alte haine. La uşă, moaşa se 
aşază în genunchi cu copilul în braţe, iar preotul vine şi-i citeşte. După aceea o pune să 
se lepede de satană, zicând de trei ori:

- Te lepezi de Satană?
- Mă lepăd de Satană!
Apoi îi spune: 
- Scuipă-l şi sufl ă-l pe Satana!
Moaşa sufl ă în formă de cruce şi scuipă tot în formă de cruce.
Apoi, părintele532 îi zice, tot de trei ori:
- Te-ai lepădat de Satană?
- M-am lepădat de Satană!
După aceea, părintele îi zice tot de trei ori:
- Te împreuni cu Hristos?
- Mă împreun cu Hristos!
După aceea, moaşa se ridică şi dă copilul naşei. Aceasta îl ia, stă şi ea cu el în 

genunchi, în timp ce părintele îi citeşte şi ei, apoi intră toţi în biserică. Aici se afl ă un 
cazan mare cu apă rece (cristelniţa), care este adus de naşă sau altă femeie, căreia 
naşa îi plăteşte. Începe slujba şi, în acest timp, părintele toarnă în cristelniţă untdelemn. 
Tot el unge şi copilul cu Sfântul Mir. După slujbă, moaşa desfaşă copilul şi i-l dă preotului, 
care-l bagă în cristelniţă de trei ori. Apoi i-l dă naşei în braţe, iar aceasta ocoleşte de trei 
ori, împreună cu părintele, o masă care se afl ă acolo, pentru că se zice că aşa e bine.

Apoi, naşa îl înfaşă şi iese cu el afară, unde aşteaptă mama copilului. Aceasta 
ia copilul în braţe, iar preotul îi face molifta (rugăciune citită de preot pentru iertarea 
păcatelor). După moliftă, mama copilului pleacă repede acasă, iar naşa, care ia din nou 
copiul, vine şi ea acasă, având în mână şi o lumânare aprinsă. Aici, ea este aşteptată de 
mama copilului, care pregăteşte o masă pe care pune o carte, lucruri de mână, cusături, 
diferite unelte, pentru ca fata sau băiatul să fi e harnici şi să înveţe carte. Naşa întreabă 
de la uşă pe fi nă, primind de fi ecare dată răspunsul ei:

- E cuminte copilul?
- Da!
- E deştept?
- Da!
- Învaţă carte?
- Da!
- Învaţă meserie?

532  Preotului i se mai spune şi ”părinte” de către localnici.
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- Da!
După aceea intră în casă şi-l pune cu capul pe carte şi pe celelalte lucruri de pe 

masă. La biserică, părinţii copilului şi naşii plătesc o taxă. De asemenea, naşa îi plăteşte 
moaşei pentru că i-a adus copilul la biserică. După botez se dă o masă numită ”ospăţ” la 
care participă rudele, prietenii şi vecinii invitaţi. Darul se dă în bani, dar şi diferite obiecte 
de îmbrăcăminte. O dată cu darurile, cei de faţă urează pruncului sănătate şi fericire. 
Naşii care botează copilul se menţin din neam în neam. Sunt menţinuţi de obicei naşii 
care vin din partea tatălui copilului. Dacă el nu are naşi sau aceştia nu vor sau nu au 
posibilităţi să boteze, el roagă un prieten sau o rudă să-i boteze copilul, dar să fi e cu 
voia naşului, deoarece  s-ar putea ca acesta să blesteme copilul şi ”blestemul de naş se 
pune”.

Când copilul era bolnav, pentru însănătoşirea lui se recurgea altădată la numeroase 
practici cărora li se atribuia acest rol. Femeile mergeau de cele mai multe ori la preot, 
care citea pentru însănătoşirea bolnavului. Pe lângă acestea, descântecele constituiau 
remediile care zădărniceau acţiunile duhurilor rele şi apărau copilul de deochi. Astăzi 
s-a renunţat aproape în totalitate la aceste credinţe şi practici, rolul primordial revenind 
asistenţei medicale, care se bucură de o solicitare deosebită.533 

În zilele noastre se petrec schimbări esenţiale în obiceiurile privind naşterea 
copilului, în toate zonele ţării, deci şi în Costeşti. Creşterea nivelului general de cultură şi 
munca de răspândire a acesteia în rândul maselor duc la dispariţia superstiţiilor.

b) NUNTA (obiceiuri practicate la nuntă)

Căsătoria reprezintă unul din momentele de căpetenie din viaţa omului. Nunta 
ţărănească a fost şi rămâne o adevărată sărbătoare nu numai pentru un grup familial 
restrâns, ci şi pentru întreaga colectivitate sătească. În trecut, tinerii făceau cunoştinţă de 
cele mai multe ori la horă, nunţi, şezători sau clăci. Astăzi, principalul loc de unde tinerii 
ajung să se cunoască este locul de muncă şi Căminul Cultural.

Altădată, încheierea căsătoriei era privită ca un act care necesita, obligatoriu, în 
primul rând consimţământul părinţilor. Un rol important în încheierea căsătoriilor l-au avut 
interesele materiale. În unele cazuri, din motive de avere, fl ăcăul nu se putea căsători cu 
o fată mai bogată decât el sau invers.

Zestrea miresei a fost un obiect de târguială. Învoiala între cele două părţi era de 
obicei verbală. În epoca feudală se întocmeau aşa-numitele ”foi de zestre”,  întâlnite şi 
în Costeşti. Ele cuprindeau o înşiruire a zestrei ce urma să o dea părinţii fetei: pământul, 
obiecte de uz casnic sau personal, piesele de interior ale casei etc.

Astfel, un document datat din 13 ianuarie 1858534, ne aminteşte depre o asemenea 
foaie de zestre, pe care o face Pătru Oprea Boorăscu din Costeşti fetei sale, Ioana. 
533  Informaţiile referitoare la obiceiurile practicate la naştere au fost culese de la Balea Elena din Pietreni (44 ani) şi de 

la Măgureanu Ana, din Costeşti (67 ani)
534  Pr. Constantinescu S.I., Câteva acte din Costeşti – Vâlcea, în Revista Arhivelor, nr. 1, 1946, 
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Acesta îi dă fi icei sale următoarele lucruri: o vacă cu o mânzată, un mânzat de un an, 
două oi cu mieii lor, o oca de aramă şi o pătură. Documentul a fost semnat de părinţii 
săi, ca ”vânzători”, tatăl Pătru Oprea Boorăscu împreună cu soţia sa Dumitra Alisandru 
Ciorgan.

Peţitul se efectua şi se practică şi astăzi, cu ajutorul unor oameni numiţi peţitori. 
În cazul când ambele părţi îşi dau consimţământul, se stabileşte şi zeastrea pe care o va 
căpăta băiatul şi fata. Tot atunci se stabileşte şi ziua când are loc logodna.

Nunta propriu-zisă constituie şi astăzi cea mai bogată manifestare folclorică 
prilejuită de încheierea căsătoriei şi este dirijată de oameni care cunosc bine îndatoririle 
pe care le au mirele, mireasa şi nuntaşii.

Ginerele tocmeşte lăutarii cu o lună sau 2-3 săptămâni înainte de nuntă şi le dă 
arvuna.535

Nunta începe, fără excepţie, în toate satele comunei Costeşti sâmbătă seara, ţine 
duminică şi continuă şi luni. Însă, în săptămâna ce precede ziua nunţii, au loc numeroase 
acţiuni care sunt  în strânsă legătură cu momentele ceremonialului.

Astfel, joi dimineaţă, mirele trimite miresei, printr-un ”frate de ginere” un vârf de 
brad (care va fi  împodobit sâmbătă seara), mâncare şi băutură.

Vineri seara mireasa merge împreună cu fete şi fl ăcăi la o pădure din apropiere 
după ”tufani” (crengi de fag), care vor fi  puşi la poarta casei miresei, alături de ramuri de 
brad, dispuse în formă de arc de cerc.

Sâmbătă seara sosesc muzicanţii la mire şi spun: ”Bună dimineaţa, bine v-am 
găsit sănătoşi! Să vă fi e de bine şi la anul la botez!” Ginerele şi socrii răspund: ”Bine aţi 
venit sănătoşi!” sunt primiţi cu plosca şi cinstesc. La nuntă se cântă melodii populare, 
cântece vechi.

În această seară are loc bărbieritul ginerelui, moment în care, feciorii de aceeaşi 
vârstă cu el, printr-un ”cântec al ginerelui”, îşi iau rămas bun de la acesta. Momentele de 
veselie sunt susţinute de lăutari care cântă:

”Foaie verde bob aglaz,
Pusăi briciul să mă raz
Să fac la fete necaz.
Rad barba de tinereţe
Şi-o iau pe-a de bătrâneţe.
Cand eram la taica june
Ştiam şaua cum se pune.
Puneam şaua haiduceşte
Scările moldoveneşte
Şi plecam în sat la fete. 

pag. 174
535  De la lăutarii Victor Stoica şi Ilie V. Stoica din Bistriţa am cules ceremonialul nunţii din Costeşti. Preţioase informaţii 

am primit şi de la Duţă Maria din Costeşti, în vârstă de 79 ani.
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Dar e bine şi-nsurat,
Că ştiu seara unde trag,
Trag la casă călduroasă
Şi la nevastă frumoasă.
Ginerică, ginerel,
Roagă-te de bărbier
Să-ţi mai lase-un fi ricel
Să faci dragoste cu el.”
După bărbierit, ginerele se îmbracă cu hainele cele mai bune şi, însoţit de lăutari, 

merge la naşi cu plocon: un curcan sau un cocoş, câteva franzele (pâine albă sau 
intermediară), vin, ţuică, ce vor fi  servite duminică, la masă. Naşa îi pune fl oarea de 
ginere, în timp ce muzicanţii cântă:

”Asta este fl oarea ta
De coase naşa la ea. 
Roagă-te la Dumnezeu
Să traiască naşul tău
Şi la Maica Precista
Să trăiască naşa ta.”
De la naşi, aceştia pleacă cu plosca prin sat să invite oamenii la petrecerea de 

duminică, ziua principală a desfăşurării nunţii, cu momentele cheie de practici rituale. 
Se merge şi astăzi cu plosca prin sat, dar se mai foloseşte procedeul invitaţiilor scrise 
pentru cei care sunt mai de departe. Pentru a invita oamenii la nuntă poate fi  trimis şi un 
alt tânăr, rudă sau prieten al ginerelui.

În timp ce la ginere are loc bărbieritul acestuia, la mireasă sunt prezenţi majoritatea 
tinerilor care iau parte la petrecerea numită ”la brad”. Cu împodobirea bradului, nunta 
începe cu adevărat, bradul fi ind considerat uvertura nunţii.

Duminică dimineaţă, mireasa împreună cu brădarul, însoţiţi de lăutari, de fete 
şi băieţi merg la udatul bradului la o fântână din sat cu o găleată (în trecut mergeau cu 
vedre făcute din lemn) de care este legat un prosop şi o mână de busuioc. După ce 
găleata este umplută cu apă, mireasa împreună cu brădarul o duc în mijlocul drumului 
şi în jurul ei se încinge o horă. În timp ce se joacă, mireasa se desprinde din horă şi, cu 
mănunchiul de busuioc, stropeşte fetele şi băieţii, ”ca să se căsătorească mai repede”. 
În jurul găleţii se fac trei hore.

Tot duminică dimineaţă, la casa ginerelui vin naşii care aduc două lumânări mari 
şi plocoane. De aici, întreg alaiul ginerelui pleacă la mireasă pe jos, în căruţe sau cu 
maşina, dacă este mai departe. Sosiţi la mireasă, nuntaşii găsesc porţile închise. Întreg 
alaiul luptă ca să intre în casă, cu cei ai miresei care ţin porţile, forţează porţile care, de 
cele mai multe ori, sunt scoase din balamale sau chiar rupte.

În timp ce în casă are loc împodobirea miresei, în curte evoluează dialogul dintre 
ceata mirelui şi cei din tabăra miresei. Unul dintre colăceri rosteşte colăcerile. Oraţia de 
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nuntă dezvoltă motive în general cunoscute: căprioara zărită de ceata ”împăratului” şi 
fl oricica ce va fi  luată şi sădită în altă gradină. Ostaşii au venit hotărâţi să plece cu fata:

”Socru mare, ce s-a făcut
Nu mai e de desfăcut
Să ne dai numai 8 boi şi 7 vaci
Şi-apoi să rabzi şi să taci.”
Socrului mare i se întindea plosca pentru a gusta ţuica pe care colăcerul o lăuda:
”Ia închină socre odată!
Dar să nu o săruţi tare,
Căci căciula din cap sare,
Să o săruţi binişor,
Să-ţi pară mai dulcişor.
Poftiţi de beţi şi vedeţi
Că e rachiu de Costeşti,
Când bei, te înveseleşti. ”
În timp ce colăcerul rosteşte oraţia, nuntaşii miresei încearcă să-l încurce. După 

rostirea oraţiei, cei 7-8 colăceri primesc de la soacra mică câte o cană cu ţuică sau cu 
vin şi câte un prosop cusut.

În acest timp feciorii mirelui (brădarul mai ales) caută prin toate mijloacele să 
găsească şi să ia bradul miresei, care este ascuns sau urcat în vârful unei prăjini înainte 
de sosirea alaiului mirelui. Urcuşul pe prăjină este difi cil, aceasta fi ind unsă cu untură, 
seu sau păcură pentru a deveni alunecoasă. Dar oricât de greu s-ar putea ajunge la 
brad, brădarul sau altcineva din ceata ginerelui trebuie să se urce să-l ia. Căci obţinerea 
acestui însemn al ceremoniei marchează victoria cetei ginerelui, sfârşitul înfruntării. 

În casă naşa găteşte mireasa, în timp ce lăutarii cântă ”Cântecul miresei”:
”Ia-ţi mireasă ziua bună
De la tată de la mumă,
De la fraţi de la surori,
De la grădina cu fl ori.
Până azi cu fetele,
Mâine cu nevestele.
Fată, nu te mărita,
Ca-nfl orit tămâioara.
Las-o ca să înfl orească, 
C-oi purta-o şi nevastă.”
După ce mireasa este gătită, împreună cu brădarul ei, iese pe treptele casei şi 

varsă apa care a mai rămas în găleată de la udatul bradului. Apoi naşii, neamurile şi 
stolnicii sunt serviţi cu mâncare şi băutură. După masă, după jocul bradului, în numele 
miresei, stolnicul rosteşte ”iertăciunile”, rugând pe părinţi să ierte orice greşeală le-a 
făcut tânăra mireasă şi cerându-i să-i binecuvânteze pe miri:
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”Ascultaţi dumneavoastră
Cinstiţi meseni,
Cinstiţi nuni mari,
Cinstiţi socrii mari,
Puţinele cuvinte
De rugăminte. 
Se roagă fi ica dumneavoastră,
Cu plecăciune,
Ca să-i daţi iertăciune.
Se roagă cu smerenie
Să-i daţi blagoslovenie.
.........................................
Căci dumneavoastră cinstiţi părinţi,
Care sunteţi de la Dumnezeu orânduiţi
Să-i iertaţi, să-i binecuvântaţi.
Căci binecuvântarea părinţilor 
Întăreşte casele fi ilor,
Iar blestemul părinţilor 
Risipesc casele fi ilor.”536

Rostirea iertăciunilor este o clipă solemnă, când mireasa îşi ia rămas bun de la 
părinţi, fraţi, şi cere binecuvântarea lor. După rostirea iertăciunilor întreg alaiul pleacă cu 
mireasa spre casa ginerelui. Ginerele se întoarce de la poartă şi în pragul casei, rupe 
cheotoarea de la gulerul cămăşii soacrei şi îi pune în sân 100-200 lei sau chiar mai mult, 
pătind astfel mireasa. Soacra îi pune la gât un prosop cusut sau un şal alb de mătase.

Aceste îndatoriri fi ind îndeplinite, întregul alai se pune în mişcare. Lăutarii cântă 
cu foc, nuntaşii chiuie şi strigă diferite strigături, în semn de triumf: au reuşit să scoată 
fl oricica din pământ şi acum o duc în grădina împăratului. Ei se îndreaptă mai întâi spre 
biserică unde va avea loc cununia religioasă. (Fig. 104)
Fig. 103: Alai de nuntaşi mergând la cununie

Prin cununia religioasă la care nu s-a 
renunţat nici în zilele noastre, se înfăptuieşte 
”căsătoria în faţa lui Dumnezeu”. La cununie este 
îndătinat să se schimbe verighetele. Altădată, 
cu acest prilej se schimbau batiste. În timpul 
cununiei, pochinzăreasa aruncă în biserică 
boabe de fasole, porumb sau bomboane, ca să 
aibă noroc tinerii şi să le fi e traiul îmbelşugat.

536  Stolnicia şi iertăciunile au fost culese de la Conea Constantin din Pietreni-Costeşti, în vârstă 
de 64 ani şi de la Popescu Damian din Costeşti, în vârstă de 80 de ani.
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După cununie, în faţa bisericii se joacă hora miresii, în care se prind toţi  cei din 
alaiul nunţii, tineri şi bătrâni. Această horă ţine mai mult decât alte jocuri, refl ectând 
caracterul sincretic al spectacolului nunţii. Cântecul zis de lăutari în ritmul paşilor de horă 
degajă numai veselie.

”Bine-ţi şade, nună mare,
Cu doi fi ni ai dumitale.
Ce mai soare luminos,
Ce mai ginere frumos,
Ce mai lună luminoasă,
Ce mai mireasă frumoasă ...”
La un semn al brădarului, care poartă bradul, hora se rupe şi întreg alaiul se pune 

în mişcare spre casa ginerelui. Acum în fruntea alaiului se afl ă cei doi miri alături de naşi, 
însoţiţi fi ind de ceilalţi nuntaşi.

Drumul până la casa mirelui se face cu mare pompă şi veselie. Ajungând aici, ei 
sunt întâmpinaţi de socrii mari cu două farfurioare cu dulceaţă şi două pahare cu vin sau 
apă, puse pe o masă, de obicei rotundă, care se afl ă în curte. Sub o farfurioară se pun 
bani şi cel care o va nimeri pe aceasta va fi  norocos de bani. (Fig. 104)
Fig. 104: Primirea mirilor de către socrii mari

După ce servesc dulceaţa şi vinul, mireasa îi pune 
socrului un prosop mare, cusut de ea, la gât. Apoi, împreună 
cu socrii şi cu brădarul, cei doi tineri dau ocol mesei de trei ori, 
după care ei sunt conduşi în casă. Pentru a fi  uniţi toată viaţa, 
în pragul casei ei sunt legaţi cu un prosop sau cu betele de 
către socri. (Fig. 105)

Fig. 105: Legarea mirilor cu prosopul

Brădarul aşează bradul într-un pat, lângă lumânări şi 
îşi ia batista din el. Apoi, un băiat cu părinţi stinge lumânările 
stropindu-le cu vin. Socrul mare şi ginerele invită nuntaşii să 
poftească la masă. Mesele sunt aşezate din timp în casă dacă 
e iarnă sau afară, dacă e cald (primăvara, vara şi toamna). 
Stau la masă cu toţii, naşii şi mirii în odaia miresei, lăutarii în 
bucătărie iar afară toţi ceilalţi invitaţi. Aceasta este masa mare, 
care a cerut o pregătire amănunţită. Toţi sunt serviţi cum se 
cuvine. Cât ţine masa lăutarii se mută din loc în loc, cântând 
cântecele care li se cer de către meseni. (Fig. 106)
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Fig. 106: Masa mare

După plecarea alaiului ginerelui, o parte dintre 
nuntaşii miresei i-au însoţit, dar o bună parte dintre 
ei – socrii mici, neamuri, tineri şi bătrâni au rămas în 
continuare la casa miresei. Aceştia sunt invitaţii miresei 
şi reprezintă ”calea mare”. Ei vor merge la ginere numai 
după ce vor servi masa la socrii mici (aperitiv, ciorbă şi 
friptură, iar ca băutură, ţuică, vin şi apă minerală). 

Înainte, nuntaşii care veneau pe ”calea mare” 
aduceau şi zestrea miresei: două macaturi, două pături 

şi tot atâtea perne şi alte lucruri de-ale miresei. I se aducea şi o lacră pentru zestre. Azi, 
zestrea este adusă cu trei-patru zile înainte de nuntă.

Tot acum, socrii mici aduc şi 5 l de ţuică sau de vin, un cocoş sau un curcan 
fript, care vor fi  împărţite mesenilor. ”Calea mare” aduce un cocoş şi o găină, frumos 
împodobite cu panglici din hârtie colorată. Ajungând la casa ginerelui, ei sunt întâmpinaţi 
de tineri, care-i îmbrăţişează şi-i poftesc în curte. Cei care au adus cocoşul şi găina le 
aruncă în sus, iar cei doi miri trebuie să le prindă. Se crede că, dacă mireasa va prinde 
cocoşul, va avea un băiat, iar dacă va prinde găina, o să aibă o fată. În curte se încinge 
apoi o horă mare în care se prind, alături de ”calea mare” şi nuntaşii ginerelui. Când hora 
se sparge, nuntaşii miresei sunt poftiţi la mesele rezervate lor. În capul mesei se aşează 
socrul şi soacra mică, urmaţi de rudele mai apropiate şi ceilalţi nuntaşi. Sunt serviţi şi 
ei cu mâncăruri şi băuturi din destul: aperitiv, supă, sarmale şi piftii, friptură şi cozonac. 
Nuntaşii mai mănâncă, mai joacă, masa stând la dispoziţia lor atâta timp cât doresc.

Culegerea darurilor de la meseni se face când se serveşte friptura. Luarea 
darurilor începe de la naşi. Ginerele şi mireasa, însoţiţi de lăutari, pun în faţa naşului un 
colac aşezat pe o farfurie pe care aceştia îşi pun darurile care nu trebuie sa fi e întrecute 
de niciun alt mesean. Apoi naşii se ridică de la masă şi, cu colacul în mână, culeg darul 
de la fi ecare mesean, aşezându-l pe pâine. Naşul sau altcineva mai bun de gură care-i 
însoţeşte, strigă ce dăruieşte fi ecare tinerilor: ”Vărul miresei dăruieşte tinerilor atâţia bani 
şi cadouri. Să trăiască!” Lăutarii cântă ”Mulţi ani trăiască, mulţi ani trăiască, la mulţi ani!” 
Darul este făcut în mod obişnuit în bani, dar pe lângă aceştia se mai dăruiesc şi vase, 
diferite obiecte casnice sau îmbrăcăminte.

Înainte de a se ridica darul de la ”calea mare”, se dau darurile pentru naşi şi socri. 
În curte se face o horă mare în care se prinde toată lumea: mirele şi mireasa, naşii, socrii, 
rudele şi ceilalţi nuntaşi. În timpul acestei hore mireasa sau mama ei, stând în mijloc, 
împart naşilor şi socrilor câte un dar, acum primeşte socrul mare un prosop cusut şi o 
cămaşă, iar soacra mare primeşte un batic şi o cămaşă care este jucată în horă. Naşa 
primeşte în dar o pernă şi diferite obiecte de îmbrăcăminte, iar naşul prosop şi cămaşă. 
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După împărţirea acestor daruri, mesenii se aşază din nou la masă, urmând să 
dea şi ei darul tinerilor. Nuntaşii se ridică apoi de la masă şi intră în joc, continuând 
petrecerea până seara târziu.

La o vreme, mireasa şi ginerele se rup din horă şi intră în casă, unde are loc 
luarea voalului şi a lămâiţei (cununa de iasomie) de pe capul miresei. În timp ce lăutarii 
cântă, naşa ia voalul, beteala şi lămâiţa şi le pune pe capul altei fete care vrea să se 
mărite mai curând, iar pe capul miresei pune un batic (înainte îi punea o cârpă lungă).

Petrecerea de duminică se încheie seara târziu, când fi ecare pleacă pe la casele 
lor.

Dimineaţa devreme, lăutarii cântă la fereastra mirilor ”Zorile”, cântate mai demult, 
acum se cântă mai rar:

”Foaie verde izmă creaţă,
Zorile de dimineaţă
Tuturor le pare greaţă,
Numai mie cu dulceaţă
Că sunt cu mândra pe braţă
Şi mi-o sărut cu dulceaţă.
Ţine Doamne Luna-n ceaţă
Că sunt cu mireasa-n braţă,
Ţine Doamne Luna-n nor
Că sunt cu mândra-n pridvor
Şi mi-o sărut cu mult dor. ”
Nunta se continuă de cele mai multe ori şi luni, la ginere, dar fără o masă anume, 

ca în ziua precedentă. Tinerii, socrii mari şi cei mici, neamurile şi prietenii invitaţi de ginere 
petrec împreună. Ginerele împreună cu lăutarii merg la naşi şi-i invită la petrecere. La 
masa de luni dau doar numai cei care n-au fost la masa de duminică.

Acum se face o horă mare şi se joacă bradul care este pus apoi sus, într-un colţ 
al acoperişului casei sau într-un stâlp lipit de casă. După plecarea socrilor mici se face o 
masă pentru ”alergători” şi toţi cei care au ajutat la nuntă.

Nunta se încheie abia luni seară, când lăutarii, după ce servesc masa şi li se face 
plata, mai zic câteva hore  şi pleacă apoi spre casele lor.

În cea dintâi duminică după nuntă, cu plocon din bucate şi băuturi, tinerii, câteodată 
însoţiţi de părinţii lor, merg la naşi unde petrec până seara târziu şi uneori până  luni 
dimineaţă.

Naşii se bucură de o cinste deosebită, fi ind socotiţi părinţii spirituali ai tinerilor 
căsătoriţi. Năşia este considerată o adevărată instituţie la ţară. Cel care a botezat copilul 
va fi  naş şi la cununie. Nu oricine e naş şi numai persoanele înstărite îşi permiteau acest 
lucru. E o mândrie ca cineva să aibă un naş cu stare.
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Prin amploarea sa, prin atmosfera sărbătorească în care se desfăşoară, nunta 
constituie o amplă manifestare artistică populară, cu numeroase momente de veselie şi 
umor popular care alternează cu momente cu caracter dramatic, solemn.

Fiind un prilej de veselie, în cadrul ei se întâlnesc toate producţiile folclorice. Tot 
ceea ce a creat poporul mai valoros e spus cu acest prilej, nunta fi ind locul de afi rmare al 
tuturor celor talentaţi. Cântece, strigături, jocuri, oraţii, toate la un loc vin să întregească 
spectacolul nunţii.

În conţinutul nunţii, al tuturor obiceiurilor prilejuite de acest eveniment, în zilele 
noastre au loc numeroase mutaţii, în sensul păstrării celor mai frumoase tradiţii şi a 
renunţării la unele ritualuri cu caracter mitico-religios.

În puţine cazuri s-a renunţat la căsătoria religioasă şi efectuarea doar a cununiei 
civile. Dispar şi acele momente din ceremonialul nunţii care puneau în trecut femeia în 
stare de inferioritate faţă de bărbat.

Spectaculozitatea nunţii ca manifestare artistică şi dorinţa de a scoate la suprafaţă 
comorile străbune cu semnifi caţiile lor adânci au determinat în ultima vreme organizarea 
acestui moment sărbătoresc în cadrul instituţiilor de cultură săteşti. Şi în comuna Costeşti 
s-au organizat, pe timp de iarnă, la căminul cultural, câteva nunţi, celor găzduiţi punându-
li-se la dispoziţie o sală spaţioasă.

Nunta în Costeşti, ca şi în alte zone ale ţării, continuă să rămână un eveniment 
însemnat nu numai pentru tinerii care-şi unesc vieţile într-un cămin, ci şi pentru întreaga 
colectivitate. Ea constituie un prilej de mare sărbătoare pentru cei care participă la ea.

c) ÎNMORMÂNTAREA

Credinţele şi practicile în legatură cu moartea şi înmormântarea sunt numeroase 
şi în Costeşti. Semnele prevestitoare morţii, după localnici sunt: când cântă pe lânga 
casă sau pe casă cucul, cucuveaua şi bufniţa sau când cânta o găină cocoşeşte. Când 
pe cer se vede ”căzând o stea” se spune că a murit cineva în alta parte.

Când cineva trage să moară, rudele mai apropiate vin la el şi cheamă preotul de-l 
spovedeşte şi-l împărtăşeşte (îl îngrijeşte). Apoi îi pun o lumânare în mâna dreaptă, ca 
să moară cu ea aprinsă, pentru a avea lumină pe lumea cealaltă. Imediat după ce moare, 
femeile se despletesc, îl jelesc încet, îl scaldă şi-l bărbieresc (dacă mortul este bărbat). 
Mortul îmbrăcat în haine curate, dacă se poate chiar noi, este aşezat pe masă, într-o 
cameră, cu capul spre apus şi picioarele spre răsărit. După ce coşciugul a fost făcut, 
mortul este aşezat în el. La capătul mortului, lumânările şi candela cu undelemn stau 
tot timpul aprinse, iar lângă el, în permanenţă stă cineva de veghe. Nu trebuie să treacă 
pisicile peste mort deoarece, spun bătrânii mortul se face ”strigoi”.

Cu privire la îmbrăcăminte, se observă că bătrânii păstrează obiceiul de a fi  
îmbrăcaţi cu piese de îmbrăcăminte tradiţională, caracteristice localităţii. Oamenii bătrâni, 
mai ales bătrânele, îşi pregătesc din timp hainele în care urmează să fi e îmbrăcate după 
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deces. Se respectă şi deosebirile de a îmbrăca pe tinerii necăsătoriţi în costume de mire 
sau mireasă şi de a face înmormântarea sub formă de nuntă. Ca semn că în casă se afl ă 
un mort, se pune la stâlpul casei şi la poartă o bucată de pânză neagră (doliu), uneori 
şi steguleţe negre, pe care sunt cusute cruci din pânză albă. În coşciug se aşterne un 
macat, iar sub cap se aşează o pernă pe care se pun săpun, piaptănul şi acul cu care 
s-a cusut urarul.

Mortul se acoperă cu o pânză albă, numita ”giulgiu”. Peste această pânză se 
pune urarul, facut din arnici roşu şi negru.

Pe lângă lumânările care ard în permanenţă la capul mortului, din ceară curată 
se face o lumânare de lungimea mortului numită stat. Această lumânare se face colac 
şi se aşază pe pieptul mortului, alături de cruce. Ea se aprinde în timpul slujbei de la 
biserică. După slujbă, statul poate fi  lăsat în biserică, unde se va aprinde în zilele de 
sărbătoare sau, după înmormântare, se aprinde în cimitir la capul mortului zilnic până la 
şase săptămâni, când se tămâie.

În timpul celor trei zile cât este ţinut de obicei mortul în casă, vin să-l deplângă 
rudele, prietenii şi cunoscuţii. Aceştia nu vin cu mâna goală, ci aduc fl ori pe care le 
aşează pe pieptul mortului şi lumânări, pe care le aprind la capul lui sau le pun alături de 
fl ori.

În timp ce acei care vin să vadă mortul şi să-şi ia rămas bun de la el se jeluiesc 
după el, exprimând marea lor durere, rudele mai apropiate fac pregătirile necesare 
pentru desfăşurarea ceremonialului care are loc a treia zi după deces. Unii merg la târg 
să cumpere pânză albă şi neagră pentru doliu, aţă, batiste şi prosoape, alţii se îngrijesc 
de procurarea alimentelor necesare pentru pomana ce se face în ziua înmormântării. 
Sunt tocmiţi şi tâmplarii care fac sicriul şi crucea  sau groparii care sapă groapa mortului. 
Unii oameni bătrâni, care aşteaptă din zi în zi clipa morţii, îşi fac tronul singuri, cu mulţi 
ani înainte şi îşi pregătesc toate lucrururile necesare la moarte: batiste, cruce, ciomag şi 
dau de pomană alimente sau îmbrăcăminte pentru sufl etul lor.

Pentru tinerii necăsătoriţi se face brad, care se împodobeşte ca la nuntă, dar este 
îndoliat şi se pune la capul mortului alături de cruce, să străjuiască singurătatea celui 
care şi-a găsit sfârşitul în fl oarea tinereţii. La asemenea înmormântări se desemnează 
doi tineri, ginere şi mireasă, care sunt îmbrăcaţi în doliu, poartă fl oare în piept şi ploscă, 
cinstind oamenii cu băutură.

Moartea este vestită în sat prin anumite semne. Sunetele clopotului sunt cele 
dintâi care vestesc întreaga colectivitate că a murit cineva. În răstimpul celor trei zile, cât 
mortul este ţinut printre ai săi, clopotul se trage de trei ori pe zi: dimineaţa, la prânz şi 
seara. Când pornesc cu mortul spre cimitir, în ziua înmormântării, clopotul se bate fără 
întrerupere, încetând numai după ce mortul este slobozit în groapă. 

Biserica interzice facerea înmormântărilor în zilele de luni, miercuri şi vineri. 
Numai în cazuri excepţionale se pot admite abateri de la această lege. Înmormântarea 
se face întotdeauna după amiază. Decedatul este dus la groapă pe un car mortuar, 
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tras de boi, la jugul cărora se pune un prosop alb. Uneori este dus cu maşina iar, în 
acest caz, rudele mai apropiate ale mortului se urcă alături de el, în maşină. La ceasul 
hotărât, toţi care doresc să-l conducă pe mort pe ultimul său drum vin la casa acestuia. 
Acum vine şi preotul care face slujbă la scoaterea mortului din casă. Mortul este scos 
din casă cu picioarele înainte şi tot astfel este dus şi pe drum spre cimitir. Cei care duc 
mortul sunt îmbrăcaţi în doliu. Cortegiul funerar are un caracter solemn şi se formează 
după o anumită orânduială tradiţională, precizată de datini locale. El se pune în mişcare 
spre cimitir într-o ordine bine stabilită prin tradiţie şi respectată de toţi oamenii. Înainte 
merg cei care duc steagul, felinarul, sfeşnicul, crucea şi ciomagul, apoi cei cu capacul, 
preotul şi cântăreţii, urmaţi de mort. Cortegiul se îndreaptă mai întâi spre biserică, unde 
are loc slujba religioasă. Înainte, în satul Costeşti se mergea cu mortul direct la cimitir, 
unde avea loc această slujbă. În timpul petrecerii mortului de acasă până la biserică se 
fac trei opriri, care reprezintă în concepţia localnicilor ”vămile din cealaltă lume”. După 
fi ecare oprire, când cortegiul se pune în mişcare, se aruncă cu bani în cele patru părţi, 
sub formă de cruce în urma mortului; banii aceştia se aruncă pentru a uşura trecerea 
vămilor, servind mortului să plătească vămile văzduhului. În timpul slujbei religioase, 
crucea stă la capul sau la picioarele mortului. În biserică se împart 44 de lumânări şi tot 
atâtea batiste  în care se înnoadă câte un ban. După ceremonialul religios făcut de unul, 
doi sau trei preoţi, cortegiul funerar se îndreaptă spre cimitir. Slujba religioasă începută 
la biserică se încheie la cimitir. După slujbă preotul stropeşte mortul cu vin, în formă de 
cruce, după care i se acoperă faţa cu urariul şi se pune capacul sicriului. Cei doi gropari 
slobozesc apoi mortul în groapă cu picioarele spre răsărit şi capul spre apus.

După înmormântare, pentru sufl etul mortului se dau celor doi gropari câte o 
găină şi o cană cu vin sau ţuică. Tot acum, groparii primesc şi câte o bucată de pânză 
albă, nouă, care a fost legată de frânghii, în timpul slobozirii mortului în groapă. Tot 
peste groapă se împart la oameni batiste, lumânări şi tot atâtea pahare cu vin. Peste 
mormânt se dau 9 batiste, 9 boboneţi şi nouă pahare cu vin la 9 oameni, pentru a uşura 
trecerea mortului la cele 9 vămi (obstacole puse după  judecata mortului). Înainte se 
dădeau 9 gulere de cămaşă. La Costeşti se dă peste groapă şi un ciomag cu batistă 
unui bătrân sau unui tânăr, după cum este mortul. Cei care le primesc zic ”bodeaproste - 
bogdaproste”. Bastonul se consideră sprijin al mortului, al cărui sufl et se crede că umblă 
şase săptămâni pe unde a umblat decedatul în timpul vieţii sale. Băutură se dă peste 
groapă şi altora, iar cana se dă la unul dintre cei ce au făcut groapa. După înmormântare, 
la poarta cimitirului, rudele mortului împart celor prezenţi câte o ceaşca cu vin şi un 
bobonete. Cei care vor, merg apoi la casa mortului unde se face pomana pentru mort.

Ceremonialul înmormântării  îşi are lirismul său grav. Bocetul cu accentele sale 
cele mai duioase este nelipsit în cele trei zile în care mortul este ţinut în casă, printre ai 
săi. Este de neconceput ca mortul sa nu fi e jelit. Cei morţi departe de casă sunt jeliţi la 
cimitir, la mormântul altor rude. Jelitul este un act tradiţional, ”aşa e legea mortului”, dar 
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şi un act de bună cuviinţă. E o ruşine ca mortul să nu fi e jelit, zicea lumea că nimănui nu-i 
pare rău de el. Pe lângă aceasta, jelitul uşurează durerea.

După informaţiile unei sătence din Pietreni, un soţ mort la război se boceşte astfel:
”Soţul meu iubit şi scump
Cum poţi să stai în pământ,
Tu stai şi te odihneşti,
La mine nu te gândeşti.
Ai plecat de-atâţia ani
Şi-ai trăit printre duşmani,
M-ai lăsat străină aici,
Singură cu copii mici.
Şi i-am făcut şi eu mari,
Supărată cu amar.
Eu te-am aşteptat să vii
Ori la Paşti, ori la Florii
Să iei haine la copii.
M-am rugat mereu aşa,
Seara şi dimineaţa,
Să-mi trimiţi o scrisoare,
O hârtie cât de rea,
Numai cu adresa ta,
Să-mi aline durerea.
Că te-ai dus de multă vreme,
Tu m-ai părăsit pe mine,
Te-ai dus la război de-a drept,
M-ai lasat cu doru-n piept.”

Iată şi bocetul mamei pentru un copil mort de timpuriu, cules de la Istocescu Ioana 
din satul Costeşti:

”Of, of, copilaşul meu iubit
Tu pe noi ne-ai părăsit
Şi te-ai dus în altă lume,
Cine va-ngriji de tine.
C-o veni duminica,
N-are cine te scălda,
Ploile când or ploua
Pe tine mi te-or scălda.
De uns cine mi te-o unge,
Zăpezile când or ninge
Pe tine mi te-or unge.
De legănat cin’ te-o legăna,
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Vântul când o adia
Pe tine te-o legăna.
Ţâţă cine ţi-o mai da,
Maica Domnului cu mila
Pe tine te-o alimenta.”

Bocetul este improvizaţie şi durere, e un plâns omenesc plin de naturaleţe. Sunt 
improvizaţii, în mare măsură în versuri albe. Ele sunt păstrătoare ale unui profund 
lirism, ale unor imagini poetice specifi ce. Sunt bocete în care se improvizează şi se 
leagă amintirea fi inţei răposate de fapte concrete. Ele reînvie în imagini expresive diferite 
momente şi aspecte din viaţa celui dispărut. Bocitoarele improvizează pe loc, cuvintele 
se nasc o dată cu gândurile şi ard inima bocitoarelor şi inima celor de faţă.

În unele bocete este prezentă ideea că mortul este la începutul unei călătorii lungi, 
pline de greutăţi. El va pribegi pe o cale lungă, pe tărâmul nefi inţei:

”Pe potecă neumblată,
De rouă nescuturată”.

Acest lucru îl afl ăm dintr-un bocet pentru o vecină, cules de la săteanca Marinescu 
Alexandrina din Pietreni.

”Aoleo, frumoasa mea,
Aoleo, leo, leo, leo,
Unde te duci Mărioară,
Pe potecă neumblată, 
De rouă nescuturată.
Treceai pe la poarta mea,
Aoleo, Mărioara mea,
Şi mă strigai, Mărioară, 
Şi mă-ntrebai ce mă doare.
Dar acum te-oi aştepta,
M-or întreba lemnele,
Lemnele şi pietrele.
Aoleo, frumoasa mea,
Aoleo, vecina mea,
Tu să ştii vecina mea,
Că eu te voi căuta,
Nicăieri nu te-oi vedea.
Şi-oi întreba lumea toată
De te-o fi  văzut trecând,
Pe la poarta mea strigând.”

Expresive şi impresionante sunt bocetele care cânta moartea mamei sau a 
tatălui, lăsând copii orfani, sau moartea copiilor, mari sau mici, care rupe de durere inima 
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părinţilor. De intensitate sunt bocetele de soţie rămasă fără sprijin şi bocetele de frate şi 
soră.

Apar aici tablouri în care şi natura ia parte la jalea familiei şi alături de ea plâng 
toate câte sunt legate de viaţa celui dispărut.

Moartea este privită ca o trecere a muritorului în viaţa eternă. Fericirea lui de acolo 
depinde de îngrijirile pe care i le dau urmaşii aici, pe pământ. Rudele mortului manifestă 
o grijă deosebită pentru acesta, grijă ce se exprimă prin toate acţiunile ce se săvârşesc 
după înmormântare. Soroacele pomenirii mortului sunt date respectate cu sfi nţenie. Se 
face pomană pentru mort şi la 3 sau la 9 zile, la 6 săptămâni şi la un an. Tot cu acest 
prilej se fac şi parastase şi se pomenesc ceilalţi morţi din familie. Timp de 40 de zile de 
la înmormântare se împarte în fi ecare zi câte o turtiţă cu lumânare aprinsă pentru mort. 
Tot până la şase săptămâni se fac şapte parastase. Apoi se face câte unul pe an. Când 
se face pomana la şase săptămâni se împart pentru mort haine, încălţăminte, o masă, 
un scaun, o cană cu apă, boboneţi şi lumânări.

Este îndatinat ca să se care timp de 40 zile după înmormântare un număr de 
44 găleţi cu apă la oameni străini, ca să aibe mortul pe lumea cealaltă apă cu care să-
şi potolească setea. Femeia care aduce apă este plătită de rudele mortului după ce-
şi îndeplineşte misiunea. Tot în acest răstimp o femeie tămâiază la mormânt, la capul 
mortului.

La şase săptămâni de la înmormântare, când se face pomană, crucea mică, din 
lemn de brad, pe care era scris numai numele decedatului, este înlocuită cu alta mai 
mare şi mai trainică, pe care sunt consemnate şi alte date: vârsta decedatului, luna, ziua, 
anul morţii, uneori şi împrejurările în care acesta şi-a găsit sfârşitul.

Pomenirea morţilor este statornicită printr-o veche tradiţie. Pe lângă pomană şi 
pomenirile pentru sufl etul celor morţi de curând, se fac în anumite zile ale anului pomeniri 
şi jertfe pentru toţi morţii din familie. În aceste zile se dau de pomană pentru morţi 
bucate  şi băuturi pe la vecini, neamuri sau copiilor sărmani. În zilele marilor sărbători 
calendaristice şi în sâmbăta morţilor se pomenesc morţii în biserică, se fac parastase şi 
se împart boboneţi, vin, ţuică, lumânări aprinse şi colivă. În sâmbăta moşilor (înainte de 
Rusalii) se pomenesc morţii şi se împart căni, oale, castroane cu grâu, păsat, colivă, vin 
şi lumânări. Oalele şi cănile de Moşi, care se cumpără în acest scop din vestitul centru al 
olăritului – Horezu, sunt împodobite cu fl ori frumoase.

Caracteristic pentru cultul morţilor este şi la sătenii comunei Costeşti fi xarea 
unor însemne funerare la mormânt (crucea, bradul, pietrele – puse altădată în locul 
crucii – coroane, care străjuiesc mormântul) şi fi xarea unor însemne funerare în afara 
mormântului, în amintirea unui mort: însemne aşezate acasă, la poarta gospodăriei 
mortului, (crucea de la fântână are o inscripţie despre mort: numele, vârsta, luna, anul şi 
ziua când a decedat), se pun fl ori, cruci, pe locul unde a decedat cineva. Odinioară locul 
înmormântării era marcat de stâlpul funerar înalt de circa un metru, adeseori ornamentat 
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cu însemne funerare suplimentare aşezate pe el. El se înfi gea la capul mortului, în 
pământul reavăn răsturnat peste coşciug, pentru marcarea mormântului.

Pe locul unde a murit cineva se ridicau altădată troiţe ce reprezintă adevărate 
monumente săteşti ”ctitorii ieftine ale unor credincioşi”, aşa cum le numeşte N. Iorga537. 
Pictorul sas Anton Keindl, impresionat de originalitatea şi frumuseţea troiţelor olteneşti, 
reproduce într-un album peste 30 modele, unele mai inventive decât altele, printre care 
se afl ă şi troiţe din Costeşti şi Bistriţa, împodobite cu picturi de sfi nţi538. Impresionante 
sunt ”troiţele arbori” cu icoane atârnate de trunchiuri, ce străjuiesc fântânile modeste. 

Moartea a constituit întotdeauna şi continuă să rămână un eveniment ce priveşte 
întreaga colectivitate. Prin vizitarea casei mortului şi prin bocete, ea devine un prilej la 
care participă tot satul. Importanţi factori care determină participarea la înmormântare 
sunt vârsta, legăturile de familie şi situaţia socială a mortului.

Ceremonialul înmormântării reprezintă un ansamblu de practici, credinţe şi 
obiceiuri în care, numeroşi membri ai colectivităţii au un rol bine stabilit: groparii, tâmplarii, 
femeia care tămâiază şi care aduce apă, preotul, bocitoarele.

În ansamblu, întregul ceremonial al înmormântării este solemn.
Fig 107: Înmormântare

2. OBICEIURI CALENDARISTICE

Viaţa familială în mediul rural a fost şi mai este şi astăzi strâns legată de viaţa 
dusă în cadrul colectivităţii săteşti.

În trecut ”oamenii buni şi bătrâni” se adunau pentru a-şi spune părerile cu privire la 
chestiunile de interes obştesc. Nu rareori erau aceia care rezolvau şi micile neînţelegeri 
dintre membrii obştii. Organele administrative apelau la sfatul bătrânilor în diverse 
chestiuni cu caracter local, recunoscându-le hotărârile în viaţa satului. În trecut cuvântul 
bătrânilor avea o mare greutate. În general, purtarea faţă de oamenii vârstnici a fost şi 
este plină de respect, atât în familie cât şi în colectivitate.

Viaţa săteanului cu toate greutăţile pe care le-a avut de suportat în cursul veacurilor 
a fost plină de manifestări cu un conţinut bogat, care au contribuit la întărirea coeziuni 

537  Romulus Vulcănescu, Coloana cerului, Editura Academiei R.S.R., Bucureşti, 1972, p.128
538  Romulus Vulcănescu, Coloana cerului, Editura Academiei R.S.R., Bucureşti, 1972, p.127
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sale spirituale. Manifestările sociale capătă aproape întotdeauna caracterul unor acţiuni 
de masă, la care participă întreaga obşte a satului sau majoritatea membrilor săi.

 Prilejurile de manifestare socială erau determinate de momentele de seamă din 
viaţa omului, ale colectivităţii, iar unele dintre ele erau impuse de credinţe precreştine 
sau de religie.

Multe dintre manifestările cu caracter de masă au fost şi parţial mai sunt şi astăzi 
legate de anumite date calendaristice importante sau de anumite sărbători religioase.539

SARBĂTORILE DE IARNĂ oferă prilejul unor manifestări tradiţionale foarte bogate. 
Acestea se desfăşoară între 24 decembrie şi 7 ianuarie şi au ca punct central zilele 
Crăciunului, Anului Nou şi Bobotezei cu ajunurile respective. ”O caracteristică majoră 
a acestor sărbători o constituie repertoriul lor deosebit de bogat în datini şi credinţe, în 
realizări artistice literare, muzicale, coregrafi ce, mimice şi dramatice”540. Sunt manifestări 
de o deosebită bogăţie folclorică: colindul, uratul cu Pluguşorul, cu Sorcova sau cu Capra, 
urările cu Steaua (practicate foarte rar), care fac din sărbătorile de iarnă una dintre cele 
mai inedite şi originale manifestări spirituale ale sătenilor din Costeşti.

COLINDUL
În seara ajunului Crăciunului, la 23 decembrie, se păstrează încă, în toate satele 

comunei Costeşti, obiceiul de a da colindeţi.
O dată cu lăsatul serii, colindătorii, majoritatea copii, se adună, cei din satele 

Costeşti şi Vărateci la centrul comunei, ceilalţi în Pietreni şi Bistriţa, de unde pleacă apoi 
spre diferite uliţi şi cătune ale satelor. Cei adunaţi la centrul comunei se îndreaptă spre 
cătunul Ferigi, satul Costeşti şi Văratici (Mlăci). Gazdele îi aşteaptă cu daruri la poartă. 
Oamenii cu case izolate vin la şosea sau merg la rude sau prieteni unde împart colindeţii. 
Dacă la alte urări prilejuite de sărbătorile de iarnă se dau pe lângă alte daruri şi bani, la 
colindeţi se dă numai: pâine (albă sau intermediară), biscuiţi, mere, pere şi alte fructe, 
cutii cu chibrituri, bomboane, pe care colindătorii le pun în săculeţe facute din lână.

Urările care se rostesc la toate casele încep şi se termină cu:
”Bună dimineaţa la Moş Ajun!
Într-un ceas bun!”
Alte urări sunt în strânsă legătură cu darurile pe care le primesc colindătorii. 

Întâlnim urări în care copiii nu ezită să ceară aceste daruri:
”Daţi-ne-un covrig
Că murim de frig,
Daţi-ne o nucă
Să ne vedem de ducă.”
Colindul reprezintă o mare bucurie a copiilor. Copiii mai mici merg şi ei după 

colindeţi pe la vecini, însoţiţi fi ind de părinţi.

539  Istoria literaturii române, vol.I, p. 16
540  N.Jula, V. Mănăstireanu, Tradiţii şi obiceiuri româneşti, Editura pentru Literatură, Bucureşti, 1968, p. 5
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În desfăşurarea obiceiului de a colinda nu domină momentul religios. După ce 
se colindă, cei prezenţi discută numai despre lucruri cu caracter laic, iar în discuţiile lor 
predomină glumele şi râsul. În unele locuri oamenii se adună în drum la câte o intersecţie, 
unde fac focul, pe care pun o căldare în care fi erb la comun, ţuică adusă de toţi cei 
prezenţi, prilej de socializare şi voie bună.   

Întâmpinarea Anului Nou este un prilej de mare sărbătoare. Copiii merg cu 
Pluguşorul, cu Buhaiul şi cu Sorcova.

PLUGUŞORUL
Sărbătorile Anului Nou au un specifi c agrar, demonstrat îndeosebi de Pluguşor, 

obicei practicat în seara de 31 decembrie. Urarea Pluguşorului conţine toată povestea 
vieţii agricole. Versurile Pluguşorului, spuse la fereastră, conţin o descriere a tuturor 
muncilor agricole de la alesul locului pentru arat până la coptul pâinii. Celor care primesc 
Pluguşorul li se face urarea unui an fericit şi a unei recolte bogate:

”Bună dimineaţa, Anul Nou!
Semănăm grâu şi secară, 
Până mâine să răsară,
Să fi m cu toţii voioşi,
Să rămâneţi sănătoşi! 
Ca merii, ca perii
În mijlocul primăverii,
Ca toamna cea bogată,
Cu de toate-ndestulată,
Anul nou cu pace
Şi cu sănătate,
Să fi e această casă,
Dintre toate mai aleasă, 
Să fi m cu toţii voioşi,
Să rămâneţi sănătoşi!”

Grupul de urători nu e numeros şi are o costumaţie specială. Ei îşi vestesc sosirea 
prin pocnetele bicelor şi clinchetul clopoţeilor. Adresează gazdelor întrebarea ”Primiţi cu 
Pluguşorul?”, iar când primesc un răspuns afi rmativ încep urarea. (Fig.108)
Fig. 108: Grup de urători cu pluguşorul

Uneori urarea Pluguşorului este însoţită de 
la început până la sfârşit de mugetul neîntrerupt al 
buhaiului.

Mai demult, copiii porneau din casă-n casă şi urau 
întregului sat, având un plug în miniatură, făcut din lemn, 
pe care-l împodobeau cu ramuri de brad şi cu panglici 
de hârtie colorată. Mergeau cu uratul şi oamenii mari în 
ziua Anului Nou, cu plugul obişnuit (mare), de fi er, tras 
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de şase cai. Erau însoţiţi de băieţi călări pe cai, împodobiţi cu plete, panglici şi acoperiţi 
cu macaturi frumoase.541 

SORCOVA. 
Nelipsite în niciunul din satele comunei Costeşti sunt urările cu sorcova. În 

dimineaţa zilei de Anul Nou, grupuri de 3 – 4 copii până la 1 -  12 ani, cu sorcova în mână, 
se îndreaptă pe la casele oamenilor să-i sorcovească. În timp ce ei urează ”Sorcova, 
vesela, Să trăiţi/ Să înfl oriţi”, ei ating ritmic cu sorcova pe cel căruia îi fac urarea (Fig. 
109)
Fig. 109: Copii sorcovind

Urarea cuprinde comparaţii: ”Tare ca piatra/Iute ca 
săgeata”. Fiecare rosteşte cu însufl eţire urarea: să înfl orească 
precum merii şi perii, să îmbătrânească asemenea lor, să fi e 
puternici ca fi erul sau ca oţelul, sau cel puţin ca piatra:

Sorcova, 
Vesela,
Să trăiţi,
Să înfl oriţi,
Ca un măr,
Ca un păr,
Ca un fi r
De trandafi r.
Tare ca piatra,
Iute ca săgeata,
Tare ca fi erul,
Iute ca oţelul,
Prichi, prichi, revărsat,
Nici cocoşii n-au cântat,
Nici noi n-am întârziat.
Câte fl ori sunt pe pământ
Toate merg la jurământ,

541  Informaţiile cu privire la urarea cu Pluguşorul au fost culese de la săteanul Măgureanu Vasile din satul Costeşti, în 
vârstă de 60 ani



242

Numai fl oarea soarelui
Stă la poarta Raiului
Şi priveşte pe Hristos
Ca pe-un trandafi r frumos. 
Raiule, grădină dulce,
Nu te-ndură a te duce
După mirosul fl orilor
Şi dulceaţa pomilor.
Câte cuie sunt pe casă,
Atâţia copii la masă,
Câţi peri sunt într-un cojoc, 
Atâţia copii la foc!
Să trăiţi şi la mulţi ani!
Să ne daţi şi nouă bani!542

Cât durează sărbătorile Crăciunului şi Anului  Nou, zi şi noapte casele rămân 
deschise, cu daruri pregătite pentru urătorii care străbat necontenit uliţele satelor de la 
un capăt la altul.

CAPRA este unul dintre obiceiurile care se practică tot mai rar în satele comunei 
Costeşti. Uratul cu Capra se desfăşoară în ziua de 31 decembrie şi în dimineaţa Anului 
Nou. Se asociază trei persoane: unul se îmbracă cu o piele de capră şi are un cap de 
capră confecţionat din lemn. Celelalte două personaje sunt vânzătorul şi cumpărătorul.

Ceata merge pe la casele oamenilor şi întreabă: ”Primiţi Capra?” şi când primesc 
un răspuns afi rmativ, începe uratul:

Vine Capra de la munte 
Ţa, ţa, ţa, căpriţă, ţa!
Cu steluţe albe-n frunte,
Ţa, ţa, ţa, căpriţă, ţa!
Vine capra din pădure,
Ţa, ţa, ţa, căpriţă, ţa!
C-a fost la cules de mure,
Ţa, ţa, ţa, căpriţă, ţa!
Asta-i capră din Costeşti, 
Ţa, ţa, ţa, căpriţă, ţa!
Roade coajă de cireş.
Ţa, ţa, ţa, căpriţă, ţa!
Asta-i capra lui Moş Ghiţă, 
Ţa, ţa, ţa, căpriţă, ţa!
Are coarne şi bărbiţă,
Ţa, ţa, ţa, căpriţă, ţa!

542  Urarea sorcova a fost culeasă de la Copaci Constantin din satul Costeşti
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Are coarne frumuşele,
Ţa, ţa, ţa, căpriţă, ţa!
Iată cum mai dă din ele, 
Ţa, ţa, ţa, căpriţă, ţa!

În timp ce capra joacă, simulând împunsul, se desfăşoară dialogul între vânzător 
şi cumpărător:

- Joacă, mai, căpriţă bine,
Că te-oi lua la bal  la mine.
- La bal, măi române, la bal?
- La bal, măi ţigane, la bal.
- De vânzare?
- De vânzare.
- Cum o cheamă?
- Brebenica.
- Na! C-al dracului nume i-ai pus!
- Nu puteai să-i pui Bibilica?
- Cum să-i pui, mă, Bibilica,
- Dac-o cheamă Brebenica?
- Lapte are?
- Are, pe din două,
- Dimineaţa pe la nouă,
- Dă şi-o baniţă de ouă.
- De-mpuns împunge?
- Vezi şi tu!

În acest timp, capra se agită, dă cu coarnele, simulând împunsul.
- Foaie verde de lipan,
- Înşela-i ş-o un ţigan.
- Capra nu fu capră, fu ţap
- Cu coarnele drepte-n cap.543

Jocul caprei este mărunt, cu sărituri, cu aplecări ondulate în dreapta şi în stânga, 
cu scuturături din cap şi clămpăneli, după inspiraţia celui care joacă. Acesta se apropie 
mângâietor sau ameninţător de gazdă, spre hazul tuturor. După ce gazda le oferă darul 
în bani, capra înclină capul în semn de mulţumire.

Unele grupuri de colindători umblă cu buhaiul în seara zilei de 31 decembrie.
BUHAIUL constă dintr-o putinică  înfundată la amândouă capetele. Prin capul 

de sus, care este astupat cu piele de oaie sau de capră argăsită, se fi xează, la mijloc, 
un mănunchi de păr de coadă de cal care, trăgându-se, produce, din cauza vibraţiilor 
aerului din putinică, un sunet ca un muget de taur, simbol al gâfâitului taurilor la arat.

543  Informaţii Ionaşcu Constantin, 16 ani, Copaci Dorel şi Colniceanu Ion din Costeşti
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Pe lângă aceste urări cu caracter agrar, se întâlneau altă dată colinde cu caracter 
religios, care astăzi se întâlnesc din ce în ce mai rar. Colindătorii mergeau cu FLORILE 
DALBE în noaptea de 23 spre 24 decembrie. Această urare pe care colindătorii o aduc 
”românilor plugari” ”noaptea pe la cântători”, vesteşte naşterea Domnului.

Bucuria este generală, o lume întreagă se bucură:
”Pământul  întinereşte,
Cântă-n luncă turturele,
La fereastră rândunele”.

În încheiere se formulează, în moduri tradiţionale de expimare felicitarea, urarea:
”Noi vă zicem să trăiţi
Întru mulţi ani fericiţi!
Şi ca pomii să-nfl oriţi
Şi ca ei să-mbătrâniţi!”

STEAUA, datină cu caracter religios, se practică între 25 decembrie şi 7 ianuarie, 
mai ales de copiii între 8-14 ani. Dacă altă dată acest obicei era practicat de un număr 
mai mare de copii, în zilele noastre se practică foarte rar.

Puică Stelian din Pietreni (20 ani) mărturiseşte că a mers cu Steaua în urmă cu 
5 ani. Grupul de stelari, spune el, se compune din cinci băieţi, reprezentând cele cinci 
personaje: Irod împărat, Gaşpar - crai, Melhior - crai, Baltazar - crai şi călugăr. Toţi purtau 
coifuri ”stil regesc”, iar Irod şi Gaşpar aveau câte o sabie în mână. Îmbrăcămintea era 
confecţionată din pânză roşie pe care erau aplicate steluţe  din hârtie colorată. Purtau 
încălţăminte obişnuită.

Steaua propriu-zisă, făcută dintr-un schelet de lemn, avea opt colţuri. În fi ecare 
colţ era câte o pictură reprezentând scene din viaţa Mântuitorului. Scheletul din lemn de 
brad era îmbrăcat în hârtie colorată sau albă.

Pentru urarea lor, copiii primesc bani mulţi. Dacă sătenii se afl ă la petrecere, îi 
invită şi pe ”Craii de la Răsărit”. Banii sunt împărţiţi întotdeauna frăţeşte.

Pe lângă aceste obiceiuri tradiţionale, cu prilejul Anului Nou aveau loc altă dată şi 
alte manifestări legate de credinţe şi practici precreştine.

Astfel, în credinţa că prin diverse ritualuri cu caracter magic se poate prevedea 
viitorul omului sau se poate prezice timpul, cu ocazia Anului Nou se îndeplinesc şi ritualuri 
cu caracter selectiv.

Dintre acestea amintim ”vrăjitul”, care se făcea în noaptea ultimei zile a anului. 
Iată cum se desfăşoară această practică: într-o casă se adună fete şi băieţi, care se 
aşezau pe paturi şi pe scaune, încât se umplea casa. În mijlocul odăii se aşeza o masă 
de lemn, rotundă cu trei picioare, pe care se puneau mai multe obiecte: pâine, cărbune, 
apă, sare, oglindă, săpun, pieptăn, pahar, ardei iute, bani, inel şi ghem, fi ecare fi ind 
acoperit cu o strachină sau căciulă. Aceste lucruri reprezintă câte o calitate sau un defect 
al viitoarei soţii sau al viitorului soţ. Celui care nimerea pâinea îi era ursit un tovarăş de 
viaţă bun, cel care nimerea pieptăn, ziceau că va avea parte  de un om colţat, certăreţ. 
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Banul reprezenta bogăţia, paharul beţia, inelul era semn că va avea parte de un om 
mândru la statură.

Dacă lucrul respectiv reprezintă o calitate, cel care îl nimerea era felicitat şi i se 
ura să-i trăiască ursitul.

Dacă acesta reprezenta însă un defect, nu era exclusă gluma, numele fetelor fi ind 
asociat, pentru a le face în necaz, cu numele unor băieţi pe care nu-i puteau suferi, spre 
hazul celor de faţă.

De obicei, în timpul acestor întâlniri, tinerii cântau, se distrau, iar gazda le dădea 
să mănânce şi să bea.

În noaptea Anului Nou, fetele îşi profeţesc norocul şi prin alte practici. Astfel, după 
miezul nopţii, ele se duceau la grajdul vitelor şi loveau cu piciorul un bou sau un junc 
culcat, zicând:

- He, anul ăsta, he la anul sau he, la anul viitor! 
La a câta lovitură se va scula vita, la atâţia ani se va căsători fata respectivă.
Tot în această noapte avea loc numărătoarea parilor. Fetele numărau parii de la 

un gard, de la 9 la 1, iar parul cu numărul 1 era însemnat, pentru a putea fi  recunoscut 
de aceasta când mergeau să-l vadă. Cum va fi  parul, aşa va fi  şi ursitul. Dacă parul are 
coaja pe el, ursitul este bogat, dacă este cojit, acesta va fi  sărac. Dacă e subţire şi înalt, 
bărbatul va fi  frumos. Un par strâmb prezice un bărbat cocoşat.

Tot în noaptea aceasta, fetele ascultă lătratul câinilor şi, încotro îi aud, acolo se 
vor mărita.

Sătenii au moştenit de la străbunii lor o mulţime de obiecte şi semne, prin care 
cred că se pot cunoaşte cum va fi  vremea în anul ce urmează. În noaptea Anului Nou se 
face calendarul de ceapă pentru a şti care din lunile anului viitor vor fi  ploioase şi care 
secetoase. În 12 foi de ceapă, fi ecare reprezentând câte o lună, se pune sare şi se lasă 
astfel până dimineaţa. Dacă sarea s-a topit, luna respectivă este ploiosă. Foaia de ceapă 
în care sarea nu s-a topit reprezintă o lună secetoasă.

Pe lângă aceste obiceiuri legate de sărbătorile Crăciunului şi Anului Nou, trebuie 
să observăm că majoritatea sătenilor din satele comunei Costeşti respectă cu sfi nţenie 
sărbătorile religioase din timpul anului. Posturile şi ajunurile acestor sărbători sunt 
respectate de bătrâni mai ales. În ajunul sărbătorilor de Crăciun şi Bobotează casele 
oamenilor sunt sfi nţite de preot, care umblă prin toate satele cu Crăciunul sau  cu Botezul.

În ziua Bobotezei, îndătinată la 6 ianuarie, lumea se adună la biserică, iar după 
slujba religioasă, preotul însoţit de toţi oamenii merge la un râu din apropiere sau la o 
fântână şi sfi nţeşte apa. Fiecare om se întoarce acasă cu o sticlă de aghiasmă pe care 
o păstrează tot anul. Din această apă sfi nţită bea toată familia în zilele de sărbătoare, 
dimineaţa, pe nemâncate, sau cu ea se sfi nţeşte casa şi animalele. Oamenii îi atribuie 
calitatea de a vindeca toate bolile.

Credinţa bătrânilor se menţine încă, ei fi ind nelipsiţi de la slujba religioasă şi de 
la alte sărbători. La sărbătoarea Floriilor şi la Rusalii, oamenii duc la biserică ramuri 
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de salcie şi frunze de tei ca să le slujească preotul. Ramurile de salcie se pun apoi 
pe răzoare, ca să rodească şi să fi e ferite de grindină şi furtuni, iar frunzele de tei se 
păstrează la icoane, fi ind bune tot pentru a-i feri de furtuni.

Sărbătoarea de Sfântul Gheorghe este întâmpinată cu ramuri de fag (tufan), care 
se pun la stâlpul porţii sau al casei, ca semn al reînvierii naturii. Acestea sunt aduse de 
tineri, băieţi şi fete, în noaptea Sfântul Gheorghe de pe dealuri şi sunt cunoscute sub 
numele de ”tufani”.

Un moment important în calendarul românesc este marcat de lăsata secului, care 
încheie perioada de petrecere a Câşlegilor şi deschide lunga perioadă a postului Paştelui, 
ce se caracterizează prin interdicţiile de hrană, petreceri şi alte activităţi practice.

Ceremonialul se desfăşoară în seara de Lăsata Secului, participanţii fi ind fl ăcăi 
şi copii. Obiceiul de ”a da cu bărdăuşul” (mătăuzul) se păstrează din vechime. O dată 
cu lăsatul serii, cei care dau cu bărdăuşul fac focuri în formă piramidală pe dealurile din 
preajma satului, la marginea lui sau ”în sălişte” (pe terenul de cultură). Copiii aprind torţe 
din paie sau îşi pregătesc din timp ”bărdăuşul” care este făcut din coji de mesteacăn 
sau de cireş, uscate bine, care se pun la capătul unui ciomag lung, de circa un metru şi 
jumătate. Uneori se pun şi bucăţi de cauciuc. Cu această  ocazie se fac strigături  pline 
de umor şi spirit critic, comentarii la adresa tinerilor din sat.

Se fac urări de recolte bogate: ”să crească covragii cât copacii, drugile cât puştile, 
boabele ca alunele”.544 

Uneori, ”strigarea peste sat” se desfăşoară sub forma unui dialog între două 
grupuri de fl ăcăi. În satul Pietreni se adunau fl ăcăi pe dealuri şi strigau diferite strigături 
la adresa fetelor nemăritate. Unii strigau de pe vârful Gugu (din Gruşetu), alţii se afl au 
pe dunga Stogului sau pe Piscul Mariei Liţi (către locul numit Faţa Nucului). Strigăturile 
vizau şi fetele care nu mergeau la muncă:

”Cânepă de vară
Se strică pe afară”,
”Să se facă prunele
ca să se mărite nebunele!”545

Astăzi, astfel de strigături satirice sunt mai puţin frecvente.
Lăsatul Secului reprezintă o datină care anunţă începutul muncilor de primăvară. 

Muncile primăverii şi verii sunt însoţite de numeroase practici şi obiceiuri cu caracter 
agrar, care îmbogăţesc şi colorează prin conţinutul lor  Lăsatul Secului.

S-a păstrat multă vreme obiceiul ca atunci când începea aratul, oamenii să facă 
mătănii la câmp. Aceştia îngenuncheau cu faţa spre răsărit, se închinau şi se rugau 
pentru o recoltă bună.  

544  Informaţii de la Vasile Măgureanu. 60 ani, Costeşti
545  Informaţii de la Ticu Paraschiva, 60 ani, Pietreni
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Referindu-se la obiceiurile agrare, profesorul Aurelian Stoican de la Şcoala 
Generală Costeşti vorbeşte despre un obicei dispărut demult, o sărbătoare a muncii, de 
care a auzit de la bătrâni, obiceiul primelor pluguri la arat. Acesta se practica  cu mulţi 
ani în urmă. Când venea vremea aratului, oamenii primăriei mergeau prin sat şi anunţau 
gospodarii că vor începe muncile agricole. Sătenii se adunau în centrul satului sau la 
cârciumă şi stabileau ce munci vor efectua, la cine vor începe aratul şi cum vor merge. 
Se asociau la câte un plug doi sau trei oameni, cu două sau trei perechi de boi (4 sau 
6 boi). Proprietarul plugului tocmea un om care mâna boii. Acesta se numea ”pogonici”. 
Stăpânul plugului ţinea de coarnele lui.

Când pleca la arat, omul lua cu el o ploscă cu vin, mai rar cu ţuică, sare şi pâine. 
Ajungând la locul de arat, se închinau, făceau o rugăciune, serveau din pâine şi sare şi 
beau vin din ploscă. Puneau apoi vin din ploscă pe roatele plugului şi pe brăzdar, pentru 
ca ”plugul să meargă uşor ca apa”. În coarnele plugului puneau primele ramuri de pom 
înfl orit şi plosca. După ce terminau de arat toţi sătenii, se adunau din nou la centrul 
satului, unde se afl a şi cârciuma. Aici se achita şi plata pentru munca făcută. Pentru 
munca prestată de ”pogonici” ţinând boii, stăpânii plugului îi făceau acestuia o zi de 
arătură.

Veneau şi primarul şi ceilalţi conducători ai comunei şi făceau bilanţul activităţii, 
al aratului, evidenţiind pe cei dintâi săteni care terminau aratul. Aici veneau băieţi şi fete, 
bărbaţi şi femei. Aratul se încheia astfel cu un moment de voie bună căci lăutarii cântau 
în timp ce oamenii jucau, beau şi mâncau.

Era şi un prilej de a se stabili între tineri legături care, uneori, duceau la căsătorie.
Printre obiceiurile străvechi legate de muncă amintim clăcile şi şezătorile. Astăzi, 

acestea se practică pe o arie mai restrânsă.
CLĂCILE au forma unor întruniri ale tinerilor la casa unui sătean, pentru a-l ajuta 

la curăţitul porumbului de foi. Li se oferă acum tuturor participanţilor prilej de a pune 
în circulaţie valorile creaţiei noastre artistice populare. Se discută probleme de interes 
general, se spun glume, se cântă, creeându-se momente de bună dispoziţie. Cei prezenţi 
sunt serviţi de gazdă cu porumbi şi cartofi  fi erţi şi cu băutură. Se aduceau altă dată şi 
lăutari şi, după ce încheiau lucrul, încingeau şi câte o horă.

În trecut se practicau clăcile numite ”torcători” în toate satele comunei Costeşti. 
Acestea se organizau mai ales vara, în aer liber, într-o poiană unde se făcea un foc mare 
în jurul căruia se adunau fete şi băieţi, femei şi bărbaţi. Veneau şi bătrâni şi tineri. Fetele 
torceau lână din care făceau haine şi le vindeau la târg. Băieţii cântau şi jucau diferite 
jocuri specifi ce zonei, care antrenau pe cei prezenţi. Petrecerea ţinea până către ziuă, 
ei nu plecau până nu cânta cocoşul. Fetele torceau foarte mult, câte ”o aca de lână”, 
dovedindu-şi astfel priceperea şi hărnicia.

ŞEZĂTORILE se practicau mai ales în trecut, în cadrul lor fi ind prezentate aspecte 
variate din viaţa folclorică a comunei: cântece, povestiri, basme, jocuri. Aici veneau fetele 
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cu lucrul în mână şi feciorii cu fl uierul la brâu. Se şi lucra, dar mai ales se cânta şi se juca. 
Lucrul mergea bine însoţit de cântece şi voie bună.

Şezătoarea reprezintă un adevărat prilej de întrecere artistică nedirijată de nimeni, 
dar controlată în permanenţă de gustul pentru frumos al întregii colectivităţi. Este un 
proces de transmitere a folclorului, dar uneori şi de zămislire a acestuia.

XIV. CULTURA SPIRITUALĂ

În cuprinsul culturii spirituale, din totalitatea activităţilor social-culturale, intră 
acelea care refl ectă pe plan popular unele aspecte ale conştiinţei sociale pe o anumită 
treaptă de dezvoltare istorică, şi anume: conştiinţe populare, mitologie, religie, obiceiuri, 
tradiţii, artă etc. În esenţa ei, cultura spirituală cuprinde şi folclorul (literar, coregrafi c şi 
muzical).

1. ARTA COREGRAFICĂ 
A cunoscut o dezvoltare şi în Costeşti; localitatea a avut şi mai are şi azi oameni 

talentaţi în arta picturii, care au fost infl uenţaţi şi de picturile existente la mănăstirile şi 
bisericile din apropiere. Aceşti meşteri zugravi au creeat opere de valoare. Astfel, la 
mănăstirea Hurez, afl ăm trei icoane mari, opera zugravului Ion Zugravul din Costeşti. 
Pe una dintre aceste icoane care îi reprezintă pe marele mucenic Gheorghe şi pe Sf. Ilie 
Proorocu este indicat anul când a fost pictată: 1763.

Numeroşi zugravi care lucrau de la începutul secolului al XIX-lea prin satele 
şi târgurile din nordul Olteniei continuau tradiţiile şcolii brâncoveneşti de la Hurez şi 
a numeroaselor centre ce fi inanţaseră în Oltenia în secolul al XVIII-lea546. În această 
perioadă, comuna Costeşti se număra alături de Craiova, Tîrgu Jiu, Ocnele Mari, Teiuşani 
si Ploştina, printre centrele cu o bogată tradiţie în arta zugrăvitului547. În deceniile 3 şi 4 
ale secolului al XIX-lea, generaţia nouă de zugravi formată din echipe ce străbat satele, 
împleteşte în lucrările şi picturile ei pictura tradiţională cu inovaţiile şi cu infl uenţele 
populare. În părţile Vâlcii, întâlnim pe zugravii Constantin şi Zmeorăt, Ilie Calfa din 
Costeşti, Ilie Teiuşanu, Gheorghe Ion si Nicolae din Lăpuşata şi alţii548.

Din pomelnicul bisericii Gruşetu din Costeşti afl ăm trei nume de zugravi: D. 
Merlă549, Popa Ion Zugravu550 şi Partenie. Se menţionează că ultimii doi au fost preoţi, iar 
în dreptul numelui lui Partenie este trecut anul 1833 şi luna februarie.551

546  Andrei Păunoiu, Pictura votivă din nordul Olteniei, Editura Meridiane, Bucureşti, 1968, p. 7
547  Andrei Păunoiu, Pictura votivă din nordul Olteniei, Editura Meridiane, Bucureşti, 1968, p. 13
548  Andrei Păunoiu, Pictura votivă din nordul Olteniei, Editura Meridiane, Bucureşti, 1968, p. 17
549  A. Sacerdoţeanu, Pomelnicul Bisericii gruşeţu din Costeştii Vâlcii, extras din Arhivele Olteniei, XII, 65-66, 1933, 

Craiova-Bucureşti, 1933,  p. 4
550  A. Sacerdoţeanu, Pomelnicul Bisericii gruşeţu din Costeştii Vâlcii, extras din Arhivele Olteniei, XII, 65-66, 1933, 

Craiova-Bucureşti, 1933,  p. 3 şi 12.
551  A. Sacerdoţeanu, Pomelnicul Bisericii gruşeţu din Costeştii Vâlcii, extras din Arhivele Olteniei, XII, 65-66, 1933, 

Craiova-Bucureşti, 1933,  p. 3, 16 şi 17.
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Dintre pictorii care nu mai sunt în viaţă şi au pictat în secolul nostru, amintim pe 
Ilie Dumitrescu-Mitricel (din Costeşti), Victor Fulgescu (Costeşti), Constantin Stănescu 
(Văratici), Calistrat Păunescu (Văratici), Toma Mierlă (Bistriţa) şi alţii. Cei amintiţi au 
pictat pe la bisericile din Vâlcea şi din alte judeţe ale ţării.

Au mai pictat cruci, troiţe etc. La biserica din Secături au pictat Ilie Dumitrescu, 
Simion Colniceanu şi Victor Fulgescu.

Dintre cei care se afl ă astăzi în viaţă, amintim pe următorii pictori: Diaconu N.Ion, 
care este autorizat şi lucrează la Rm.Vîlcea, Colniceanu M. Gheorghe (pictează icoane, 
cruci si troiţe), Elisabeta C. Păunescu care pictează cruci, Istocescu Gh. Nicolae din 
Pietreni care pictează imagini din natură şi cruci cu chipul defunctului după o fotografi e 
făcută în timpul vieţii.

2. SCULPTURA. 
Costeştenii, după cum am mai arătat când am vorbit despre meşteşuguri şi 

industria casnică, au fost şi mai sunt şi astăzi buni meşteri în sculptatul lemnului. Dar, în 
Costeşti sunt şi buni meşteri zidari, dintre care venim cu două exemple: Istocescu Mihai, 
care lucrează ornamente în ipsos, folosind şi motive fl orale în mozaic la sala de dans 
din Căminul Cultural Costeşti. Tot el a scris în marmură placa pusă la Şcoala Generală 
Costeşti cu prilejul aniversării a 325 de ani de învăţământ din Costeşti şi a făcut un vultur 
deasupra Monumentului Eroilor de la centrul comunei.

Tânărul Anghel Gheorghe execută lucrări de sculptură în piatră şi lemn.

3. ARTA COREGRAFICĂ. 
Dansul sau jocul popular este o activitate culturală complexă, care ilustrează prin 

mişcări ritmice un conţinut în sentimente şi idei proprii. Dintre dansurile populare întâlnite 
în Costeşti amintim: fl oricica, brâul, brâuleţul, ungurica, hora de mână şi altele. Dansurile 
erau interpretate de obicei  în portul naţional de sărbătoare, pe care oamenii nu îl purtau 
în viaţa de toate zilele. Aşa era ”dansul căluşarilor” jucat numai de bărbaţi cu prilejul unei 
sărbători numită ”Rusaliile”, fi xată în a şaptea duminică după Paşti. Acest dans se juca în 
costum naţional completat cu o pălărie cu multe panglici, un brâu cu franjuri, o ţesătură 
colorată peste umeri şi clopoţei la picioare. Prin uşurinţa şi libertatea în mişcări, dansul 
exprima degajare. Echipele de căluşari care se întâlneau mai demult şi în Costeşti erau 
formate din zece oameni care aveau un şef numit vătaf. Dintre cei care au practicat 
acest joc, amintim pe Tache Grigorescu, Ion Cojocaru, Stan Stănilă, Şontrop Grigore, 
ş.a. Acest joc se practică timp de trei zile când mergeau din sat în sat, cale de peste 25 
km, până la Băbeni. Şeful lor, vătaful avea un bici mare, dirija jocul şi lovea pe cel care 
greşea. Primeau bacşiş de la oameni când veneau la casele lor sau pe drum. Femeile 
aruncau pelin în timpul jocului, iar altele luau pelin şi îl puneau la brâu ca să nu le ia 
din Rusalii. În prezent nu se mai practică acest joc. Cu câţiva ani în urmă, s-a încercat 
alcătuirea unei formaţii de căluşari de către Căminul Cultural Costeşti, dar s-a renunţat.
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Horele se făceau în trecut în aer liber, duminica, la cârciumă, iar muzica era plătită 
de cârciumar. Astăzi se fac la Căminul Cultural şi sunt asociate şi cu dansurile moderne.552 

Astăzi Căminul Cultural din comună şi şcolile au formaţii de dansuri  populare care 
prezintă spectacole cu diferite ocazii.

4. ARTA MUZICALĂ. 
În comună au existat lăutari renumiţi. Acum zece ani, fi inţa ? taraful alcătuit din 

lăutarii Vasile Barabancea (violonist din Bistriţa), Iancu Florescu (violonist din Romani-
Horezu) şi Oprea Mărăcine (fl autist din Bistriţa). Toţi trei nu mai sunt astăzi în viaţă. 
Al doilea taraf este cel alcătuit din Stoica Victor (contrabasist din Bistriţa),  Codiţă 
Constantinescu (violonist din Măldăreşti), Fănică Barabancea (ţambalist din Bistriţa) şi 
Stoica Ilie (violonist din Bistriţa). Împreună, au cântat timp de circa douăzeci de ani. În 
prezent din această formaţie nu mai face parte Codiţă Constantinescu din Măldăreşti.

Un al doilea taraf de lăutari este cel al fraţilor Grigorescu din Bistriţa. Ei cântă pe 
la căminele culturale şi la nunţi.

Mai amintim pe alţi doi fi i ai comunei – plecaţi din satul natal Bistriţa de multă 
vreme: Constantin Barabancea, care cânta la ţambal, s-a stabilit în Corabia şi a participat 
cu formaţii de lăutari la numeroase spectacole date peste hotare în Polonia, Germania 
şi Austria. El a murit anul trecut. Fiul său, Gelu Barabancea a fost profesor de muzică la 
liceul din Tîrgu Jiu şi a dirijat la taraful Doina Gorjului.  A murit în plină tinereţe, în urmă 
cu trei ani.553 

XV. VIAŢA FOLCLORICĂ

Din negura timpului, oamenii talentaţi şi harnici din Costeşti, în drumul lor prin 
viaţă au dat la iveală un bogat tezaur artistic.

Când vremea rea îi izgonea pe cei ce tăiau falnicii brazi de pe crestele înalte ale 
muntelui, găseau răgaz la lumina palidă a opaiţului să-şi exprime frumuseţea gândurilor 
şi sentimentelor lor.

Meşteri ai cântecului popular au purtat de departe, din vremuri imemoriale spre 
generaţiile viitoare, pe izvorul pururea întinerit al tradiţiei, bogatul tezaur al creaţiei 
noastre populare.

Producţii folclorice originale şi autentice, versurile doinelor şi baladelor, cântecele 
de dor, de dragoste, strigăturile în care au fost topite emoţionante sentimente în forme 
de o frumuseţe tulburătoare au căpătat o strălucire deosebită prin fi ltrarea lor în sufl etul 
rapsozilor populari. Erau nenumerate prilejuri în care rapsozii costeşteni îşi valorifi cau 
talentul şi gustau frumuseţea acestor creaţii artistice.
552  Informaâii de la Stoican Ilie din Văratici şi Copaci Ion din Costeşti
553  Informaţii Stoica Victor, 70 ani, Bistriţa
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La clăci, la şezători sau cu alte ocazii puteau fi  auzite cântece în care haiducii, 
înfrăţiţi cu codrii, se jertfeau pentru dreptate sau cântece care înfăţişau tristeţea codrului 
desfrunzit şi lipsit de viaţă:

”Trist e codrul când îşi pierde
Frunza lui şi iarba verde.”,

sau
”Rău îi şade codrului
Fără glasul cucului
Şi fără-al voinicului.
Rău îi şade şi vâlcelii
Fără glasul turturelii.”

Prezentăm mai jos câteva cântece, pe care Maria Obornic din Bistriţa, cam în 
vârsta de 80 ani, le-a auzit, pe când avea 16 ani, de la lăutarul Culice Obadă care trecea 
pe sub Dealul Stogului, cântând cu clarineta şi cu gura:

”Mari-i Dealul Stogului
Foaie verde-a bobului,
Mare-i Dealul Stogului
Dar mai mare al-dorului,
Că la deal pui boi şi sui,
Dorul meu n-am cui să-l spui.
L-aş spune pe la vecini,
Până mâine satu-i plin.
De l-aş spune la vecine,
Sunt pătimaşe ca mine.
Foaie verde şi-un spanac,
Spune, mândro, ce să fac,
De dragoste cum să scap.
Eu ţi-aş spune, neică, bine,
De te-aş scăpa-n sân la mine,
Dar mi-e frică de belea,
C-aude nevasta ta.
Aşa, neică, fă cum şti,
Că n-am alte doctorii,
Decât sânii şi ochii.

Foaie verde viorea
Foaie verde viorea
Bate vântul vinerea,
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Vine dor de la mândra.
Şi de fi erbinte ce vine,
Arde inimoara-n mine.
Mândruliţo, pentru tine
Mi-aş da calul de sub mine,
Şi mi-aş vinde tot, tot, tot,
Să te iubesc să mai pot.
Verde, verde buruiană,
Mă Ileană, mă Ioană,
S-a uscat iarba-n poiană.
S-a uscat, s-a ofi lit,
De când noi nu ne-am iubit.
Şi iar verde trei gulii,
Văzui fete de la Jii
Cu obrajii rumenii
Şi cu sânii durdulii.
Aici, murgule, rămâi,
Ori te beau, ori te mănânc,
Eu acas’ nu mă mai duc.
Şi iar verde viorea
A naibii e dragostea,
Nu te mai saturi de ea
Că vine dulce toamna
Şi de somn primăvara.

Frumosul folclor haiducesc e legat mai ales de unul dintre cei mai cunoscuţi şi 
îndrăgiţi luptători pentru dreptate socială, Iancu Jianu, care, în lunga sa activitate pe o 
zonă geografi că foarte largă, şi-a găsit adesea sălaş şi pe aceste locuri.

Ni s-au transmis de la iubitorii folclorului numeroase cântece haiduceşti, cele mai 
multe dintre ele evocând fi gura lui Iancu Jianu, vestitul haiduc prezentat ca un împărţitor 
de dreptate pe aceste meleaguri olteneşti.

O dovadă a popularităţii de care se bucură acesta în rândul rapsozilor populari 
costeşteni o constituie balada ”Iancu Jianu”, prezentată la radio şi televiziune de profesorul 
Constantin Popian, decedat cu câţiva ani în urmă.

Jianu
Foaie verde de cicoare
Cine trece-n lunca mare?
Iancu Jianu călare
Cu culmeaua dinspre soare
Cât o roată de car mare,
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Cu trei rânduri de pistoale,
Cu jungher la cingătoare
Şi-un baltag legat de şale.
- Iancule, de unde vii?
- De la târg de peste Jii.
- Iancule, ce-ai târguit?
- Numai aur şi argint.
Şi v-o cinci oca de plumb
Ş-o basma de praf mărunt
Să duc la fl ăcăi la crâng.
Că băieţii-s fără minte,
Prăpădesc la gloanţe multe.
Că pun ploaie cu mâna,
Gloanţele cu chivăra
Şi plumbii cu ocaua,
De răsună văile
Şi tremură jivinele
Pe sub toate frunzele.
Foaie verde magheran,
N-aţi auzit de un Jian,
De-un Jian şi d-un oltean,
De un hoţ de căpitan,
Care umblă prin păduri
Cu doisprezece panduri,
Cu ghebe şi cu poturi,
Găitan în cusături
Şi păzeşte la strâmtori,
Să despoaie negustori
Să ia tot la gălbiori.
Jianu om mic de stat,
Lat în spate şi legat,
Fără frica de păcat
De la Jiu când el pleca
Drept la Râmnic se oprea
La frumoasa Domnica,
Domnica crâşmăreasa,
De la capul podului
Cârciuma serdarului,
Serdar Stoica Pervanoglu
Frate cu Iordache Oglu.
Frumoasa cârciumăreasă
Era gazdă credincioasă
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Când la Olt s-apropia
El podarului striga:
- Trage podul, mă podar,
Trage podişca de car
Să trec la ăl cârciumar
Să-l întreb de sănătate,
Şi de poteri de se poate.
Dar podarul se codea,
Şi podul nu se mişca,
Şi Jianu iar striga:
- Trage podul mai la vale,
Că-ţi trimit un glonte-şale
Trage podul mai de-a drept,
Că-ţi trimet un glonte-n piept
De te culc ori te deştept.
Podarul iar se codea,
Dracu ştie ce gândea,
Că podul nu se mişca.
Jianu îl mirosea
Pe podar că mi-l trăsnea,
Drept în Olt se prăvălea,
La Domnica apoi striga:
- Ţin-te gazdă, nu mă da
Nu mă da, nu mă preda
Că ţi-oi lua o malotea
Cu samurul cât palma
Să se mire toţi de ea.
Dar Domnica nu ieşea
Şi Jianu pricepea
Cu murgu-n Olt că sărea
Că era murgu nebun
Trecea Oltul ca pe drum.
La cel mal dacă trecea
Potera-l înconjura
Cu un plumb îl hiltuia,
În piept greu că îl rănea,
Apoi bine mi-l lega,
Într-un car îl arunca
Şi la Vodă că-l pornea,
La Vodă la Caragea.
Foaie verde de cicoare
Până la Vinerea Mare
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Sta Jianu la-nchisoare,
La-nchisoare, la răcoare,
Îngrijit de-o fată mare,
O Sultană Gălăşească
Tot cam viţă boierească.
Până Vodă poruncea
Un divan îl judeca
Şi de moarte-l hotăra:
Moarte prin spânzurătoare
Să se sperie oricare,
Oricare-ar îndrăzni
Legea a batjocori.554

Aceeaşi fi gură, dornică de dreptate, prinde contur şi în ”Cântecul lui Iancu Jianu”, 
cules de la Obornic Maria din Bistriţa.

Iancule Jianule,
Vino-acasă, puiule,
Că te-aşteaptă mândruţa
Mândruţa şi măicuţa.
Lăsaşi casă, lăsaşi masă,
Lăsaşi nevastă frumoasă
Şi luaşi calea codrilor
De răul ciocoilor.
Vino, Iancule, acasă,
Că-i e frică la mândra
Că te-o prinde potera.
Iară Iancu din pădure
De poale s-apropia
Şi din gură-aşa zicea:
Maică, nu mă mai chema,
Casa nu mi-oi mai vedea
Până nu m-oi răzbuna
Pe hapsânii de ciocoi,
Că şi-au bătut joc de noi.

Din ”fântânile adânci cu apă fermecată”, ni s-au transmis generaţiilor 
prezente şi alte cântece haiduceşti. Un exemplu îl constituie ”Cîntecul Oltului”.

Oltule,Oltuţule
Schimbă-ţi vârtejele

554  În revista Lumina Slovelor, Şcoala Generala Costeşti-Vîlcea, după C.I. Popian
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Să rămâie pietrile
Să trec cu picioarele.
Oltule, râu zvânturat,
Ce-mi vii aşa tulburat
Ori mereu te-a tot plouat
De-mi vii aşa spumegat?
Şi cu sânge de haiduci,
Cu capete de cai murgi.
Foicică mărgărit
Dealul de la răsărit
De haiduci e ocolit.
Jos pe malul Oltului
Stă calul haiducului,
Stau haiducii-a se piti
Să nu-i vază boierii.
Oltule, pe malul tău
Crească iarba şi-un dudău
Să pască vânatul meu.
Oltule, pe matca ta
Crească iarba, papura,
Să puieze lupoaica
S-o împuşc eu cu mâna mea,
Să fac mândrii malotea.
Oltule, cu apa-n spume,
Du-te la mândra şi-i spune
Că în răsărit de soare
Să ne-aducă de mâncare,
Să meargă pe lunca ta
Să n-o vază nimenea,
Să n-o vază ciocoii,
Ciocoii şi boierii.
Oltule cu apă lină,
Tu ştii că nu am hodină,
Nici hodină şi nici somn
Şi parcă sunt om neom
Până n-oi vedea stârpiţi
Toţi boierii de pe-aici.555

555  Informaţie culeasă de la Obornic Maria
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De la săteanul Sandu N. Ion din Pietreni-Costeşti, în vârstă de 98 ani, am cules 
cântecul:

Cântec de haiduc
Foaie verde bob năut
De când n-am mai fost haiduc
Două lemne-n codru plâng.
Dar la vară iar mă duc
Că ţin seama la colnic,
La colnic şi potecea,
Pe unde trecea mândra
Să pun iar mâna pe ea.
Voi, voinicii codrului
Nu vă dareţi somnului,
Că somnu e-nşelător
Şi vă prinde potera,
Potera e goangă rea,
Te scoate din casa ta.
Fir-ar legea-n cărpiniş,
Cum pripişi de-ngălbenişi,
Cu săbioara târâş.

Nelipsite erau altădată la şezători cântecele şi strigăturile de dragoste şi dor:

Frunză verde foi de fag
Eu de drag abia mă trag,
Eu de dor abia mă scol
Şi tot dau casei ocol.
Din pricina dorului
Şi dintr-a iubitului
Fac umbră pământului.556

Tot pe această cale, ni s-au transmis numeroase strigături cu accente satirice, 
care pot fi  auzite astăzi în hore: 

Azi la joc, mâine la joc,
Mălaiul de joi pe foc,
Bate mâţa cu vatraiul
Că de ce n-a scos mălaiul.

sau
Ardelanca ştiu juca,
Pâine nu ştiu frământa,

556  Informaţie culeasă de la Mecu Constantin- Pietreni
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Dar de pâine n-ar fi  bai, 
Nu ştiu coace nici mălai.557

Călăuzindu-se după ideea necesităţii unei valorifi cări scenice a bogatelor tradiţii 
şi obiceiuri populare locale, colective de folclorişti ce au activat în cadrul comunei 
desfăşoară o activitate de valorifi care a acestora. În cadrul comunei Costeşti îşi 
desfăşoară activitatea entuziaşi culegători ai folclorului care aduc pe scenă, într-o formă 
artistică elevată, autenticitatea şi originalitatea tradiţiilor locale.

Demnă de menţionat este activitatea întemeietorului ansamblului folcloric  şi 
al programului ”Iancu Jianu”, profesorul Constantin Popian. Este o muncă de creaţie 
valoroasă, bazată pe o riguroasă cercetare ştiinţifi că privind izvoarele istorice şi legendele 
legate de Iancu Jianu şi de haiduci în general, repertoriul folcloric haiducesc precum şi 
tradiţiile şi izvoarele folclorice locale care exprimă relaţiile dintre săteni şi haiduci.

Cu acest spectacol, la 6 iulie 1969, comuna Costeşti a reprezentat judeţul Vâlcea 
la faza interjudeţeană, unde, printr-o înaltă ţinută artistică şi scenică a oferit spectatorilor 
un program echilibrat, plin de mesaj patriotic. Ansamblul amintit a obţinut succese 
însemnate în 1968, ocupând locul I la faza judeţeană de la Rm. Vâlcea.

Începând cu primii ani ai acestui secol, s-a creeat la noi o adevărată şcoală de 
amatori care s-a dezvoltat şi perfecţionat continuu, strângând în mişcarea artistică sute 
de tineri talentaţi.

Tot C. Popian este acela care, înconjurat de tineri muncitori, ţărani, cadre didactice, 
elevi a adus pe scenele comunei o răscolitoare evocare istorică. Într-o lucrare originală, 
pe o scenă improvizată lângă ctitoria lui Matei Basarab, reînvia în 1968 legenda înălţării 
acestui monument istoric, manifestare menită să înfl ăcăreze inimile tinerilor, să vibreze 
adânc în conştiinţa lor, educându-i în spiritul dragostei faţă de trecutul glorios al poporului.

Iubitorii de folclor, întruniţi în formaţii artistice de amatori, desfăşoară în continuare 
o intensă activitate artistică. Este cunoscută şi apreciată diversitatea manifestărilor 
artistice ale acestor formaţii, care aduc pe scena satului preţioase producţii folclorice.

Căminele culturale din comună s-au prezentat la diferite concursuri cu formaţii de 
dansuri populare sau cu alte formaţii.

La 3 mai 1971, taraful Căminului Cultural Costeşti a obţinut o diplomă menţiune la 
faza judeţeană a celui de-al X-lea festival ”Omagiu Pardidului”. 

În fi ecare an, în luna august, cu prilejul zilei minerului, la Bistriţa, în punctul Stog, 
sunt sărbătoriţi minerii carierei Bistriţa – Pietreni, oferind prilejul prezentării unor programe 
artistice, evoluând pe scenă formaţii de fl uieraşi din Bistriţa, tarafuri de lăutari, piese de 
teatru, brigăzi artistice.

Cu o tradiţie veche în viaţa comunei se înscrie bâlciul anual de la Bistriţa care 
are loc la 15 august. Într-o atmosferă pitorească, la acest bâlci se întâlnesc şi acum, ca 

557  Informţie culeasă de la Balea Elena, Pietreni
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şi altădată, oameni din comună sau din alte zone, spre a-şi vinde mărfurile sau a face 
cumpărături.

În trecut, bâlciul reprezenta unicul prilej de a se întâlni multă lume, de a vedea 
multe mărfuri şi oameni îmbrăcaţi în minunate costume populare. Veneau aici vestite 
tarafuri de lăutari din partea locului, iar la doina fl uierului se avântau în horă, la brâu şi 
chindie, băieţi şi fete de pretutindeni.

Elementele tradiţionale din creaţia locală cunosc transformări determinate de noile 
schimbări din viaţa comunei pe plan economic, social şi cultural. Viaţa nouă, realizările 
obţinute, au găsit expresie în unele creaţii proprii ale costeştenilor. Un exemplu îl constituie 
cântecul ”Foicică, fl oare albastră” compus de o familie de lăutarii din Bistriţa, care evocă 
frumuseţea realizărilor şi a peisajului local.

Foicică, fl oare-albastră
Frumos e-n Bistriţa noastră,
Şoseaua s-a asfaltat, măi
Vin turişti din Bucureşti,
C-avem locuri pitoreşti
De ţi-e drag să le priveşti, măi.
De priveşti din depărtare
Arnota frumos ţi-apare
Defi leu-ncântător
Ţi-atrage ochii uşor.
De cum îţi arunci privirea
Îţi apare cariera
Căci e mare şi bogată
Cum n-a fost ea niciodată.
Piatră de calcar se scoate,
Se transportă mai departe,
O duc la Govora
Şi scoate sodă din ea.
Oamenii muncesc cu spor 
Şi li-i traiul mai uşor,
Şi li-i viaţa fericită
Că partidul îi ajută.558

De existenţa acestor locuri se leagă unele legende vechi, autentice în substanţa 
lor, supravieţuind veacurilor, care se povestesc în şoaptă la focul iernii sau sub lună plină.

558  Informaţii culese de la Stoica Mirona, elevă în clasa a VI-a la Scoala Generală Costeşti
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LEGENDA COMUNEI COSTEŞTI 
Circula pe la bătrânii noştri următoarea legendă despre numele comunei: demult, 

demult, pe locurile unde este aşezată comuna noastră erau trei ciobani. Ei veniseră de 
la câmpie spre munte de teama duşmanilor. Numele lor erau Costea, Bărbat  şi Dobre. 
După moartea tatălui lor împart moşia astfel: Costea rămâne aici şi întemeiază comuna 
Costeşti. Bărbat trece peste deal şi formează comuna Bărbăteşti, iar Dobre trece la 
Dobriceni şi formează această comună.559

LEGENDA MĂNĂSTIRII ARNOTA
Se spune că în vremurile îndepărtate, cu ocazia luptelor pentru ocuparea tronului 

Ţării Româneşti dintre Matei Basarab şi Leon Vodă, primul a fost înfrânt. Fiind bătut pe 
calea Dudeşti, se retrage în sus de Dâmboviţa, trece prin Piteşti, ajunge la Olt şi trece, 
urmărit fi ind pe la Râureni, însoţit de câţiva arnăuţi. Ca să i se piardă urma, întoarce 
potcoavele cailor, cum făceau odinioară haiducii şi, trecând prin Costeşti, urcă la Arnota.

Aici se ascunde într-un lac plin cu stufăriş, respirând cu ajutorul unei trestii. După 
ce urmăritorii au plecat, Matei Basarab a ieşit din lac şi s-a îmbrăcat cu hainele celui mai 
credincios arnăut pentru a nu fi  recunoscut. Arnăutul care-i purta hainele a fost prins şi 
omorât, iar în cinstea lui, Matei Basarab a ridicat pe locul unde s-a salvat mănăstirea 
căreia i-a pus numele Arnota.560

LEGENDA DRAGNEI
O altă legendă se leagă de Piatra Dragnei, stâncă ce se afl ă pe versantul sudic al 

Masivului Arnota, în apropiere de cariera de piatră. Bătrânii spun că, venind odată tătarii 
în satul Bistriţa, toţi oamenii au fugit în pădure sau la munte care încotro au apucat. 
Tinerii şi cine mai putea purta o furcă sau o coasă ca să le ţie proptă, şi-au dat loc de 
întâlnire în Valea Albinii. Numai Dragna, fata vornicului, nu a auzit strigarea. Când şi-a 
dat seama că a rămas singură, a şi văzut pohod de tătari călări, venind spre casa ei. A 
luat-o atunci în goană spre munte. Tătarii n-o slăbeau din vedere, socotind că aşa au să 
afl e locul ascunzătorii oamenilor pe care doreau să-i ia în robie. De sus, de pe culme, 
Dobrin, logodnicul fetei, scruta zarea împreună cu ostaşii săi să vadă ce fac tătarii care 
pârjoleau totul în cale. Când a văzut în vale pe Dragna fugind, şi-a dat seama că păgânii 
o urmăresc dar, văzând că a luat-o spre Cârlige, unde numai cu piciorul se poate trece, 
s-a liniştit.

Dar Dragna, obosită, s-a temut să treacă pe acolo şi a luat-o  pe cărarea de jos, 
să se ducă în munte, peste Arnota, în Prislop. Dobrin şi-a dat seama că nu mai are timp 
să ajungă acolo. În iureş sălbatic de durere, împreună cu cetaşii lui, s-a repezit să taie 
calea tătarilor din Gura Albinii. A fost o luptă aprigă, în care Dobrin şi toţi cetaşii au căzut. 
Dragna, pe poteca Arnotei, tot uitându-se îndărăt, a văzut ce s-a întâmplat. Sleită de 
559  În Revista Lumina Slovelor, p.21
560  În Revista Lumina Slovelor, p.21
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puteri, ea s-a căţărat cu mâinile de o stâncă colţuroasă şi s-a urcat în vârf tocmai când 
capul tătarilor o ajungea din urmă. Fără nicio nădejde de scăpare, Dragna s-a aruncat de 
pe acea stâncă şi a murit zdrobită de pietre.

De atunci, oamenii i-au zis acelei stânci ”Piatra Dragnei”, adică mormântul 
Dragnei.561

Tradiţiile, obiceiurile, precum şi producţiile folclorice legate de acestea se bucură 
de o deosebită preţuire din partea costeştenilor care le fac să renască pe scenele 
căminelor culturale.

XVI. RELIGIA

Existenţa în comuna Costeşti a celor două mănăstiri, Bistriţa şi Arnota, precum şi 
zidirea unui mare număr de biserici a dus la existenţa în trecut, pe aceste locuri, a unui 
puternic spirit religios.

În trecut, spiritul religios a fost dezvoltat în această regiune de munte cu o populaţie 
numeroasă, deoarece aceasta era dornică de o educaţie care la acea vreme era făcută 
de biserică. Construirea edifi ciilor religioase din Costeşti a fost uşurată şi de condiţiile 
materiale existente: piatră, cărămidă, lemn din belşug, iar cei care le-au ctitorit au făcut 
aceasta pentru sufl et ”şi ca să le rămână urmaşilor”.

În cursul Evului Mediu, credinţa a avut un rol important în unirea întregului popor 
în lupta sa împotriva cotropitorilor străini, contribuind la păstrarea fi inţei naţionale a 
poporului român.

Amintind despre Bistriţa, ctitoria Craioveştilor, arătăm că ea stăpânea un mare 
număr de sate, a fost ca un adevărat feudal, care a venit în sprijinul unor domnitori, dar 
în acelaşi timp, chiar ca o instituţie cu caracter religios, a adus o contribuţie importantă la 
propăşirea scrisului şi a graiului în limba naţională.

Legat de religie, amintim că în Costeşti s-au ridicat numeroase cruci de piatră de 
către unii oameni ai satelor sau de către reprezentanţi ai clerului. Astfel, printre crucile 
de piatră cartografi ate în anul 1832 în Ţara Românească, în Costeşti afl ăm următoarele:

- 1724, aprilie 20: crucea de piatră din Ţigănia mănăstirii Bistriţa, satul Bistriţa, 
ridicată de Ştefan, egumenul Bistriţei şi având hramul ”Adormirea Maicii Domnului”;

- 1755-1756, crucea de piatră din satul Văratici-Piscul Cheienilor, ridicată de 
Nicolae şi Oprea, având hramul ”Sf. Nicolae”;

- 1755 august 3, crucea de piatră din satul Văratici, moşia mănăstirii Bistriţa – în 
punctul Capul Ferigii, ridicată de Nicolae Basarab, Crăciun si alţii, având hramul ”Sf. 
Nicolae”;

561  Aurelian Sacerdoţeanu, Metoda alcătuirii unui studiu de istorie, în manuscris.
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- 1756 octombrie 20, crucea de piatră din Dealul Costeştilor, moşia Bistriţei, cu 
hramul ”Sf.Nicolae”, ridicată de arhimandritul Antonie, egumenul Bistriţei; 

- 1766-1757, crucea de piatră ridicată în Dealul Viei, moşia mănăstirii Bistriţa, 
cu hramul ”Sf.Nicolae”, de către arhimandritul Antonie, proegumenul Bistriţei. Aici se 
precizează: ”Şi s-au făcut această vie din Pajişte la leatu 1746-1747”;

- 1759-1760, crucea din Capul Ferigii, satul Văratici, moşia mănăstirii Bistriţa, 
ridicată de arhimanditul Ilarion, egumenul Bistriţei, având hramul ”Sf. Nicolae”;

- 1764 (1771) mai 21, crucea de piatră ridicată de Antim ieromenahul, egumenul 
mănăstirii Arnota, ”Meşter Popa Gheorghe ot Costeşti”, afl ată pe lângă mănăstirea 
Arnota.562

Numeroase documente ne arată că în Costeşti a fost un număr mare de slujitori ai 
bisericii. Astfel, la anul 1888, în satele Costeşti, Văratici şi Pietreni se afl au patru preoţi 
în slujbă: popa Ion sin Gheorghe Jidoveanu, popa Cîrstea sin popa Ion, popa Grigore sin 
Dima Voineag, popa Ion sin Nicolae Ciorobeagă.

Preoţi fără slujbă: popa Grigore sin Ilie Bălintescu, popa Ion sin popa Ion Fulgescu, 
popa Ion sin Diaconu Nistor si alţii. Mai era un diacon în slujbă: diaconul Nicolae sin popa 
Tudor şi şapte diaconi fără slujbă.563

Biserica desfăşoară serviciul divin în zilele de sărbători şi în alte zile stabilite de 
hramuri, la botez, căsătorie şi înmormântare.

După reforma învăţământului din 1948, şcoala a fost despărţită de biserică, 
învăţământul devenind laic. Şcoala socialistă cultivă la elevi concepţiile ştiinţifi ce despre 
lume şi viaţă.

Articolul 30 din Constituţia R.S.R. prevede însă libertatea religioasă şi garantarea 
acesteia.

Amintim că în Costeşti, locuitorii sunt de rit ortodox. În ultimii ani se observă că 
generaţiile tinere, formate în şcoală după al doilea război mondial, frecventează foarte 
rar duminica, ofi cierea cultului religios. La biserică se duc mai mult persoanele în vârstă, 
care mai păstrează cucernicia, alţii mai simt nevoia de a asculta, în zilele de duminică, 
serviciul divin, alţii doar la sărbători mari de peste an (cum ar fi  Paştele), când se adună 
mai mulţi credincioşi, amintind vremurile de evlavie de altădată.

În comună sunt un număr de trei parohii: Parohia Costeşti si Parohiile Pietreni I şi 
Pietreni II.564

Parohia Costeşti: satele care intră în componenţa acestei parohii sunt: Costeşti-
Ferigile (fostul sat Ferigile), cu un număr de 230 familii, o parte din satul Costeşti (satul 
vechi), cu 140 familii şi o parte din satul Văratici, cu 33 familii pe întreaga parohie fi ind 
403 familii, cu 1364 sufl ete. Din cadrul acestei parohii face parte biserica parohală cu 

562  D. Bălaşa, Cruci de piatră în Ţara Românească, cartografi ate în anul 1832 (II), Mitropolia Olteniei, Anul XXIV, nr. 
5-6, Craiova, mai-iunie 1972, p. 413, 421-422

563  Arhivele Statrului Craiova, Catagrafi a judeţului Vâlcea, 1838, manuscrisele nr. 65
564  Despre ele trei parohii din Costeşti am luat date din “Istoricul bisericilor ce ţin de Prototoeria Horezu”



263

hramul ”Adomirea Maicii Domnului”, situată în Costeşti-cătunul Ferigile, construită din 
zid în 1937.

Parohia are casă parohială construită din zid în 1926-1927, cu 3 camere. În 
prezent este folosită ca dispensar medical al comunei. Parohia are şi cimitir propriu. 
Biserica fi lială cu hramul ”Adormirea Maicii Domnului”, construită la 1801, este în satul 
Costeşti, cătunul Gruşetu. Este închisă cultului, fi ind necorespunzătoare.

Paroh: preot Constantinescu T. Constantin, licenţiat în teologie, născut în Costeşti 
(1906), preot din 1930. Cantorul parohiei este Pistol I. Gheorghe, absolvent al Şcolii de 
cântăreţi şi numit în serviciu la 1 martie 1950.

Parohia Pietreni I din Costeşti: este compusă din părţi ale satelor Costeşti şi 
Pietreni, are 281 familii şi 1125 sufl ete. Biserica parohială se afl ă în satul Costeşti. 
Parohia are bisericile Secături, Grămeşti şi Ciorobeşti. Toate trei au cimitire. Paroh-preot 
este Ion S.Constantinescu, licenţiat în teologie, născut la 17 ianuarie 1913, în Costeşti şi 
hirotonosit preot la 9 iulie 1939, în Parohia Pietreni, apoi hirotonosit duhovnic în martie 
1949. Este şi contabil la Protoeria Horezu. Cântăreţ este Puică H. Haralambie, absolvent 
al şcolii de cântăreţi, numit în decembrie 1948.

Parohia Pietreni II: satele componente ale parohiei sunt: Pietreni (o parte) şi 
Bistriţa. Numărul de familii pe întreaga parohie este de 230, iar sufl ete, 1020. Hramul 
parohiei este ”Sfântul Nicolae” (biserica de la 44 de izvoare, construită la 1701). Are 
casă parohială în Pietreni, folosită de preot. Are cimitir propriu. Filiala parohiei Peitreni 
II este biserica de la Păr, construită din piatră (sigă, piatră de var poroasă). Biserica 
Filială Păpuşa, cu hramul Sf.Grigore Decapolitul, este în stare bună. Personalul: Fulga 
D. Dumitru, licenţiat în teologie, născut în 1937 în comuna Păuşeşti-Măglaşi, judeţul 
Vâlcea, hirotonosit în 1952. Cântăreţ este Rădescu P. Nicolae, care a absolvit Şcoala de 
cântăreţi-Cozia. E născut la 1907 şi numit la 1 septembrie 1930.

Amintim că foarte mulţi oameni din localităţile vecine vin la mănăstirea Bistriţa în 
zilele de miercuri si vineri, când se ofi ciază slujba religioasă.

Biserica sprijină şi ea politica statului prin a-i aduce pe cetăţeni în sprijinul dragostei 
de pace şi al înţelegerii între oameni, îi mobilizează la activităţile obşteşti, îi îndeamnă la 
achitarea obligaţiilor pe care le au faţă de stat.

În încheiere, arătăm că rolul cel mai important în formarea culturii spirituale a tinerei 
generaţii, cât şi a persoanelor mature, îi revine şcolii şi Căminului Cultural. După cum 
s-a mai arătat, în comună sunt şcoli cu o bogată tradiţie, încadrate cu personal califi cat 
şi dispunând de o bună bază materială, iar activitatea ce se desfăşoară la Căminele 
culturale este corespunzătoare cerinţelor actuale.
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ÎNCHEIERE
După cum se vede în monografi a de faţă, am urmărit a scrie despre toate 

problemele principale ce interesează în elaborarea unui asemenea studiu.
Vorbind despre mediul geografi c, s-a arătat că locatitatea este situată în zona 

subcarpatică a Olteniei, având la nord ramifi caţiile munţilor Căpăţânii. Condiţiile de mediu 
au favorizat şi ele dezvolatarea unei activităţi umane încă din neolitic.

Localitatea dispune de un mare număr de denumiri toponimice, mai ales în 
zona muntoasă, lucru care arată legătura omului cu cadrul geografi c. Unele denumiri 
toponimice au dispărut, fi ind înlocuite cu altele noi. Astfel, pe Masivul Arnota a apărut 
cariera de calcar Arnota, iar locului respectiv i se spune ”La Carieră”. Un alt exemplu 
poate fi  dat şi în Bistriţa, unde în urmă cu peste 26 ani, exista fabrica de cherestea 
”Arnota”, ocului i se spunea ”La Fabrică”. Ulterior, aceasta a fost mutată la Băbeni, iar 
aici a fost amplasat silozul de încărcare a calcarului din funicular în vagoanele de cale 
ferată, locul luând un nou toponim ”La Siloz”.

Privind istoricul localităţii Costeşti, arătăm că aceasta s-a făcut renumită în 
cercetările de arheologie prin cimitirul de incineraţie cu tumuli de la Ferigile, iar în perioada 
următoare, inclusiv cea a formării poporului român şi a limbii române, găsim dovezi 
care atestă o continuitate de viaţă omenească. În epoca medievală, istoria comunei a 
fost strâns legată de existenţa celor două mănăstiri – Bistriţa şi Arnota. În documentele 
publicate, afl ăm numeroase ştiri ce ne dau aspecte ale luptei de clasă din comuna 
Costeşti. Bistriţa, ctitoria Craioveştilor, a fost un adevărat focar de cultură feudală, unde 
s-au format numeroase minţi luminate şi de unde s-au copiat cărţi care s-au răspândit 
si în ţară. Pe aceste locuri şi-au purtat paşii voievozi de seamă ai Ţării Româneşti ca: 
Neagoe Basarab, Mihai Vitezul, Matei Basarab şi Constantin Brâncoveanu.

În studiul de faţă am oferit şi aspecte privind Costeştii raportate la unele aspecte 
din istoria naţională, cum au fost revoluţiile de la 1821 şi 1848, războiul de independenţă, 
primul şi al II-lea război mondial.

Istoria comunei după 1944 este o istorie nouă, de fapt una a întregii ţări, impusă 
de regimul comunist.

Privind populaţia comunei, arătăm că numărul acesteia a crescut în ultimii 15 ani, 
ca urmare a apariţiei unui nou loc de muncă, cariera de calcar, unde au venit la lucru 
oameni din alte părţi şi s-au stabilit în comună. În ultimii ani însă, numărul populaţiei a 
crescut lent şi prin faptul că generaţiile tinere, după absolvirea unor meserii, iau drumul 
oraşului.

La capitolul instituţii actuale (laice), desprindem rolul consiliului popular comunal 
ca organ al puterii locale, în antrenarea locuitorilor la realizarea unor obiective de folos 
obştesc. Amintim faptul că în Costeşti s-au construit şcoli noi în satele Costeşti, Pietreni 
şi Bistriţa. La Bistriţa, unde se afl ă Şcoala profesională specială, s-a construit un nou 
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local, modern, care face ca aceasta şcoală să fi e una dintre cele mai bune din ţară, dar 
acestea ar putea fi  extinse, deoarece au numai  50 de locuri. Căminul cultural, ridicat 
în ultimii ani, este de asemenea o mândrie a comunei, o adevărată Casă de cultură, iar 
medaliile obţinute la diferite concursuri sunt o mărturie a activităţii ce se desfăşoară în 
cadrul lui.

Ocupaţiile locuitorilor nu s-au schimbat în totalitate, ei se ocupă cu creşterea 
vitelor, cu pomiculatura, cultivarea pământului, dar majoritatea dintre ei sunt încadraţi 
la câte un loc de muncă: la carieră, în exploatările forestiere, în cooperaţie, învăţământ 
etc. Ţăranii de ieri din Costeşti (unii dintre ei) au devenit mineri. În legătură cu industria 
casnică, arătăm că, de câţiva ani, nu mai funcţionează nicio pivă. În comună mai găsim 
numai una şi ar trebui sa fi e aşezată undeva, alături de o moară cu ciutură, pornind astfel 
la realizarea unui Muzeu al Satului în Costeşti. În munţi, vara pasc numeroase turme de 
oi. Aceştia mai sunt căutaţi şi de localnicii veniţi aici pentru a culege zmeură, afi ne etc. 
sau de turişti.

Schimbări profunde s-au produs în ceea ce priveşte condiţiile de viaţă ale locuitorilor: 
construirea de case noi, în care a apărut aparatură modernă (radio-televiziunea), 
instalarea telefonului în unele case etc. După cum s-a mai arătat, din munte a fost adusă 
apa pe conductă.

Unele schimbări pot fi  remarcate şi în portul locuitorilor. Portul naţional, în cea 
mai mare parte abandonat de către locuitori, a cedat locul portului modern. Costumul 
naţional mai este îmbrăcat numai de femeile bătrâne, în zilele de sărbătoare, sau de 
copii, cu ocazia prezentării unor programe artistice pe scenele căminelor culturale ale 
comunei.

Noua arhitectură este cea a caselor construite din cărămidă şi piatră şi acoperite 
cu ţiglă sau tablă. În interiorul lor a pătruns deja confortul specifi c zilelor noastre.

Comuna Costeşti, afl ată, după cum s-a mai arătat, în zona subcarpatică a ţării, 
o regiune care a atras de-a lungul timpurilor oameni din părţile de şes ale ţării cât şi din 
ţinuturile transilvănene, a avut un rol foarte important în dezvoltarea culturii româneşti.

Reputatul istoric Ştefan Ştefănescu arăta că în aceste ţinuturi a apărut scrisul 
în limba română şi primele tipărituri; de aici s-au difuzat cărţi scrise pentru întregul 
popor român. În această regiune au fost ridicate, constituind o adevărată salbă, cele 
mai de seamă ”monumente de artă românească”.565 Printre aceste monumente de artă 
medievală se înscriu şi mânăstirile Bistriţa, Arnota, Hurezul şi altele.

Autorul citat mai arată că la poalele munţilor ”s-a concentrat cea mai tipică 
populaţie românească, păstrătoare a celor mai vechi şi frumoase tradiţii, creatoare a celei 
mai autentice culturi populare, care constituie nota specifi că românească la patrimoniul 
cultural al omenirii. În această zonă pericarpatică s-a concentrat tot ce istoria românească 
a avut mai semnifi cativ. Aici s-a păstrat printre locuitori, mai mult ca oriunde conştiinţa 
apartenenţei lor la o civilizaţie superioară, cea romană, de aici s-a ridicat făclia culturii ce 
565  St. Ştefănescu, Demografi e, dimensiune a istoriei, Editura Facla, Timişoara, 1974, p. 43
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a luminat drumul şi a întărit conştiinţa românească. Carpaţii şi regiunile pericarpatice au 
fost centrul motor al fi inţei poporului român”.566

Cultura care a luminat de la Bistriţa a fost răspândită pe întreg curpinsul ţării şi de 
ea au benefi ciat în acele vremuri şi unii locuitori ai satelor costeştene. Acest lucru a făcut 
ca şcoala sătească în Costeşti să fi inţeze printre primele din Ţara Românească.

Sub infl uenţa ctitoriilor din apropiere, unii săteni talentaţi au deprins arta zugrăvitului 
şi ne-au lăsat câteva dovezi, concretizate prin icoanele pictate, existente la mănăstirea 
Hurez, la mânăstirile şi bisericile din Costeşti şi în alte locuri din ţară. Arta zugrăvitului 
continuă să fi e practicată de unii săteni şi astăzi.

Comuna Costeşti a dat oamnei de seamă ai culturii româneşti, printre care amintim 
pe istoricul Aurelian Sacerdoţeanu şi actorul de teatru şi fi lm, Vasile Niţulescu.

Arta ţesutului se bucură de o mare atenţie, practicându-se şi astăzi. Amintim că 
Şcoala Populară de Artă din Rm. Vâlcea a înfi inţat la Costeşti o secţie567 care are rezultate 
bune, prezentându-se cu lucrări în expoziţiile periodice. Din 1970, Căminul cultural 
Costeşti a participat la concursul ”Hora costumelor”, organizat la Pietrari, prezentând 
frumoase colecţii de costume populare.

Profesorul Alexandru Bălintescu, de la Muzeul judeţean, cu câţiva ani în urmă, 
prin donaţie, a înfi inţat pe lângă Căminul cultural Costeşti, Muzeul de Artă ”Gheorghe 
D. Anghel”, realizând un important locaş al culturii în comuna natală. Şi acest Muzeu de 
Artă, care pe lângă sculpturile de bronz realizate de Gh. D. Anghel, mai are expuse şi 
lucrări ale pictorului Ţuculescu, a contribuit la creşterea presligiului comunei Costeşti.

La Muzeul Satului Bujoreni-Vâlcea se afl ă expusă şi o pivă adusă din Costeşti, 
operă a meşterilor lemnari de aici.

În toamna anului trecut, la Muzeul Tehnicii populare din dumvrava Sibiului au fost 
duse ciutura morii de la Bistriţa şi o piatră de moară de la Costeşti, la sugestia arhitectului 
Corneliu Neagu, originar din Costeşti-Vâlcea. Referindu-se la luarea ciuturii morii de la 
Bistriţa la Muzeul Tehnicii Populare din Dumbrava Sibiului, Corneliu Neagu a arătat ca 
a dorit prin aceasta să îmbogăţească patrimoniul cultural naţional cu o piesă valoroasă. 
Ciutura respectivă a aparţinut preotului Ioan Mihăilescu din Bistriţa (decedat mai demult), 
care la rândul său o moştenise de la Ion Birjarul, tatăl lui vitreg.

În legătură cu arta populară, amintim că în comună se mai afl ă încă şi astăzi 
meşteri în sculptatul lemnului, buni zidari, care au lucrat la restaurarea monumentelor 
medievale din zonă: culele de la Maldăreşti şi mănăstirea Hurez. La şcoala generală 
Costeşti, elevele învaţă meşteşugul ţesutului covoarelor olteneşti.

Obiceiurile tradiţionale se mai practică şi astăzi, iar la 15 august, în fi ecare an, la 
Bistriţa se organizează bâlciul.

566  St. Ştefănescu, Demografi e, dimensiune a istoriei, Editura Facla, Timişoara, 1974, p. 43-44
567  Secţia amintită e profi lată pe ţesutul covoarelor olteneşti
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În încheiere arătăm că localitatea se numără printre cele mai renumite comune 
ale judeţului Vâlcea şi are perspective frumoase de dezvoltare în viitor, ca ”localitate 
rurală model”.

Considerăm că lucrarea de faţă interesează mai ales pe localnicii dornici să 
cunoască trecutul localităţii lor, trecut încărcat de fapte măreţe, dar poate să intereseze 
şi pe altcineva care doreşte să ştie ceva despre acest minunat colţ de ţară, care este 
comuna Costeşti.

Cu cele scrise, problemele n-au fost epuizate, cercetătorului revenindu-i în 
continuare sarcina de a le aprofunda în vederea realizării unei monografi i mai ample.
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A N E X A  Nr. 1

Documentul 223

”1494 (7002) Martie 16, Bucureşti…
… jupan Barbul Cralevski cu fraţii săi, jupan Pârvul şi Danciul şi Radul au ridicat 

din temelie atot cinstitul mai sus zisul hram pe râul numit Bistriţa şi l-au înfrumuseţat 
cum se cuvine şi au dăruit satele anume: Plăvicenii pe Săoaş cu tot hotarul şi viile şi cu 
zeciuiala din vin cât se cuvine de la acea ocină oricât este hotarul lor şi Brîncovenii toţi 
şi Gândeni şi Vădastra... şi Potelu cu Balta Albă şi Pârâul tot şi Mălurenii... Bogdăneştii 
de la Codmeana toţi şi ţiganii şi anume: Curchi cu copiii săi şi Mela cu copii săi şi Iovan 
cu copiii săi... jupan Stoica logofăt, a dăruit o vie de la Căzăneşti... a dăruit domnia mea 
căşăritul din judeţul Vâlcea şi vama de la Secui pe Jiu, toată... + Io Vlad Voevod, din mila 
lui dumnezeu, domn”.568

568  Documente privind istoria României, veacul XIII-XV, B. Ţara Românească (1247-1500), 
Editura Academiei R.P.R., Bucureşti, 1953, p. 206
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A N E X A  Nr. 2

Documentul 86

”1512 (7021) Octombrie 11…
... Io Basarab Voevod domn a toată ţara Ungrovlahiei... dă domnia mea... lui 

jupan Barbul Ban, ca să-i fi e Târsa, oricât este partea lui Neagotă şi partea nepoţilor 
săi Dragomir şi Stanciul şi oricît este partea lui Oprea şi partea fratelui său şi oricât este 
partea lui Bunea şi oricât este partea lui Vladul şi partea fraţilor săi şi oricît este partea lui 
Stan şi a fratelui său… pentru ca aceşti mai sus puşi oamnei au schimbat cu jupan Barbu 
Ban, de le-a dat lor jupan Barbu Slătioara toată şi moara sa, iar aceşti mai sus supuşi au 
dat părţile lor din Târsa… Pentru aceasta, am dat şi domnia mea lui jupan Barbul Ban, ca 
să-i fi e lui Târsa de ocină şi de ohabă lui, fi ilor lui şi strănepoţilor şi de nimeni neclintite… 
martori… şi Popa Frâncu din Costeşti… Io Basarab Voevod… domn”569

 

569  Documente privind istoria României, veacul XVI, B. Ţara Românească, vol. I (1501-1525), 
Editura Academiei R.P.R., Bucureşti, 1951, p. 49
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A N E X A  Nr. 3

Documentul 100

”154 (7022) iulie 23, M-rea Bistriţa... Io Basarab voevod şi domn a toată ţara 
Ungrovlahiei... dă domnia mea această poruncă a domniei mele cinstitului dregător al 
domniei mele, lui jupan Teodor logofăt şi lui jupan şi lui jupan Stanciu ban şi cu fi i lor... 
ca să le fi e în Costeşti, din partea lui Leaotă, jumătate din toata ocina cât are şi din deal 
şi din cîmp şi din curătură jumătate, pentru că a venit Leaotă înaintea domniei mele de 
şi-a dat jumătate din ocina lui, ce este mai sus zisă, lui jupan Tudor logofăt şi lui jupan 
Stanciu ban peste o jumătate, iar el să fi e peste cealaltă jumătate... De aceia şi domnia 
mea le-am dat să le fi e de ocină şi de ohabă lor şi fi ilor lor, nepoţilor şi strănepoţilor lor... 
Scris în m-rea Bistriţa. Io Basarab voevod... domn”.570

570  Documente privind istoria României, veacul XVI, B. Ţara Românească, vol. I (1501-1525), 
Editura Academiei R.P.R., Bucureşti, 1951, p. 90
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A N E X A  Nr. 4

Documentul 51

”1556, Aprilie 8, Târgovişte (7064)...
...Io Pătraşco voevod şi domn a toată ţara Ungrovlahiei... dă domnia mea această 

poruncă a domniei mele sfi ntei... ”m-tiri” numită Bistriţa... iar apoi au venit călugării de 
la sfânta m-tire de s-au jeluit ca să-şi cerceteze locul... domnia mea am trimis pe sluga 
domniei mele Costicea şi pe cinstitul boier al domniei mele Radu logofăt să cerceteze 
locul tot cu oameni buni să hotărască locul sfi ntei m-tiri de unde este hotarul sfi ntei m-tiri: 
de la muntele de sus şi de la Cuibul Vâlturului şi Prajila şi la Păstoiată, tot pe culme pînă 
la Măgura Albă, tot pe culme pînă la Curmătura Gheuşului şi tot pe culme, la Scărişoara, 
de la Scărişoara tot pe culme, pînă la Dărue... pe vîrful  măgurilor tot pe culme pînă 
la Valea Negrei... tot pe culme pînă la Neagotă... şi iar tot pe Valea Văratecilor, tot pe 
vale, sub drumul Mehedinţilor ”pînă la Bistriţa... şi de la Piatra Banului pînă la Culmea 
Mlăciului, iar de acolo, tot pe mijlocul Mlăcilor pînă sup Stog, iar de acolo de sup Stog 
pînă la rîul Târsei, la gura hotarăloru, tot pe vale, până la aria lui Iuga, iar de acolo tot pe 
culme, pînă la hotarul Bărbăteştilor, iar de acolo tot pe culme pînă la obîrşia Glăvocilor, 
iar de acolo, tot pe plaiu, pînă la Scărişoara... Io Pătraşco voevod....domn.”571

571  Documente privind istoria României, veacul XVI, B. Ţara Românească, vol. III (1551-1570), 
Editura Academiei R.P.R., Bucureşti, 1952, p. 40
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A N E X A  Nr. 5

”1604 (7112) Aprilie 12, Târgovişte...
... Radu Şerban voevod... Şi s-au vândut ei înşişi de bunăvoia lor răposatului Io 

Mihail voevod şi fără nici o silă de domnia lui şi s-au închiriat ei să fi e vecini în veci... 
Mihail Voevod... a dăruit sfi ntei m-tiri acest mai sus spus sat Costeşti, toţi, să fi e pentru 
sufl etul lui şi al părinţilor lui, ca să-i fi e sfi ntei mânăstiri de întărire şi dumnezeeştilor 
călugări de hrană, iar domniei lui şi părinţilor domniei lui veşnică pomenire. Dar cînd a 
cumpărat răposatul Mihail Voevod acest mai sus spus sat, a fost pe atunci la ieşirea lui 
din ţară şi era la mare strâmtoare şi supărare din toate parţile... a întrebat domnia lui pe 
toţi acei ostaşi: voesc să lase părţile lor de leafă, să cumpere acest sat mai sus spus 
să fi e pentru sfânta m-tire... iar toţi acei ostaşi atunci cu mare glas au zis, să fi e după 
plăcerea şi voinţa domniei lui şi pentru sfânta m-tire... Câtăva vreme a stat cu acei ostaşi 
la sfânta mânăstire şi atunci cînd a cumpărat mai sus zisul sat iar acei vecini care au fost 
cneji, ei au spus săi scoată răposatul... Mihail şi de la bir... răposatul Mihail Voevod a 
dăruit mai sus zisul sat sfi ntei mânăstiri... şi i-a scos de la bir şi de la toate mîncăturile... 
şi am lăsat domnia mea... zisul sat Costeşti să fi e în pace de bir... Io Radul Voevod... ”572

572  Documente privind istoria României, veacul XVII, B. Ţara Românească, vol. I (1601-1610), 
Editura Academiei R.P.R., Bucureşti, 1951, p. 114
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A N E X A  Nr. 6

Documentul 325

”1609 (7117), ianuarie 12, Tîrgovişte...
… Io Radu Voevod şi domn a toată ţara Ungrovlahiei... dă domnia mea această 

poruncă a domniei mele popii Stanciu, fi ul popii Dumitru şi fratelui Vintilă din Costeşti, şi 
cu fraţii lui... ca să fi e ocină la Costeşti, însă partea de ocină a lui Stan şi de la Frîncul şi 
de la Crăciun şi de la Dumitru şi de la Bucilă şi de la Nistor şi de la Vîlcul... şi din plaiul 
din Costeşti pentru 1700 aspri... a cumpărat popa Stanciul şi Vintilă trei fălci la Valea 
Nisipului pentru 400 aspri, de la Oprea... şi două locuri din Măgură şi Valea Humilor cu 
1500 aspri de la Vintilă diacon... şi 4 fălci de la Glăvociul la Valea Gîrdei... de la Neacşu 
şi Radu slav 3 fălci din Feregi... 9 locuri sub Măgură... un loc la Buciumeţi, un loc de 
la Măricul din Zăpodie, ... 5 fălci din Zlamene... două fălci din Feregi... două locuri în 
Lazuri... au vândut aceşti oameni de bună voie aceste ocine lui popa Stanciul.

... Radu Voievod... domn”573

573  Documente privind istoria României, veacul XVII, B. Ţara Românească, vol. I (1601-1610), 
Editura Academiei R.P.R., Bucureşti, 1951, p. 356
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A N E X A  Nr. 7

Documentul 376

”1610 (7118) ianuarie 9, Târgovişte
... Io Radu Serban Voevod... Dă domnia mea această poruncă a domniei mele 

lui Oprea şi cu fi ii lui... să-i fi e ocină la Bîrzeşti din piscul ”Cornăţelului” peste Ponoară 
până la Calea cea mare şi până la hotarul Costeştilor, pentru că a cumpărat-o Oprea şi 
cu fi ii săi de la Costea din Bîrzeşti pentru 440 aspri... Iar această ocină a cumpărat-o 
mai înainte vreme, din zilele lui Vlad Voevod. Şi am văzut domnia mea şi cartea lui Vlad 
Voevod de cumpărătură, veche şi ruptă şi înegrită... şi iar a cumpărat Neacşul cu fi ii săi 
ocină de la Drăgan de la Bodeşti cu 1000 aspri gata, din Vârful Plopişului, la Culmea 
Zăpodiei, la Vârful Lazurilor sus, la Măgurele lui Leaotă. Pentru aceasta au vândut aceşti 
mai sus spuşi oameni de a lor bună voie şi cu ştirea tuturor megieşilor din jurul locului, 
din sus, din jos. Pentru aceasta, am dat şi domnia mea lui Oprea şi cu Neacşul ca să le 
fi e ocină de ohabă şi de dedină, fi ilor, lor şi nepoţilor şi strănepoţilor şi de nimeni neclintiţi 
după porunca domniei mele...”574

574  Documente privind istoria României, veacul XVII, B. Ţara Românească, vol. III (1551-1570), 
Editura Academiei R.P.R., Bucureşti, 1951
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A N E X A  Nr. 8

Documentul 136

”1613 (7121) ianuarie 13.
... preasfi nţitul mitropolit al întregii Ţări Româneşti, chiar Luca... cum se-au fostu 

vândut tot satul Costeşti cu toţi rumânii şi Pătru cu frate-său Dobrin, încă au rămas de 
lege şi de judecată şi s-au dat să fi e rumâni sfi ntei mânăstiri ca şi alţi săteni ce s-au 
vândut să fi e împreună, pre 400 aspri, ce au luat de la mânăstire...”575

575  Documente privind istoria României, veacul XVII, B. Ţara Românească, vol. II (1611-1615), 
Editura Academiei R.P.R., Bucureşti, 1951, p. 138
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A N E X A  Nr. 9

Documentul 151

”1613 (7121) Februarie 24, Râmnicul Vâlcii.
Scrie jupan Panait mare Stolnic această carte a mea sfi ntei mânăstiri numită 

Bistriţa şi părintelui Teofi l, să se ştie cum că s-a văndut satul Costeşti lui Mihaiu Vodă şi 
s-au neguţat în preţ... 4000 aspri peste tot hotarul şi cu toţi oamenii. Iară când au numărat 
sătenii banii, le-au lipsit 1000 de bani. Deci, de atunci păn acum tot au fot rumâni cum 
i-au dat Mihai Voivod. Iară când au fost acum, în zilele domnu nostru Radului Voivod... 
se-au sculat doi oameni de-au zis că ne-u ajunsu bani de ocină de toată însă doi oameni 
anume Coman şi Dobrin ce-au mersu la domnu nostru cu părintele, iară domnu nostru 
i-a mănat pe aceşti oameni la săteni să le dea acea mie de bani. Iară cum au venit 
părintele egumenulu cu tot satul Costeşti  naintea mea, şi-am judecat împreună cu alţi 
boiari cu toţi, ci-am socotit şi am zis părintelui de au dat cia mie de bani ci-au lipsit din 
banii lui Mihai Vodă; el au dat den mânăstire sătenilor, de o au dat sătenii în măna celor 
oameni ce nu le-au ajuns bani... să fi e tot satul rumâni... Şi s-au tocmit singuri rumâni... 
am dat cartea mea sfi ntei mânăstiri ca să-i fi e tot satul rumâni...”576

576  Documente privind istoria României, veacul XVII, B. Ţara Românească, vol. II (1611-1615), 
Editura Academiei R.P.R., Bucureşti, 1951, p. 157
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A N E X A  Nr. 10

Documentul 219

”1614, 1 ianuarie 12.
... Io Radul Voevod şi domn... dat-am domnia mea această poruncă a domniei 

mele satului Costeşti al sventei mânăstiri... al Bistriţei ca să fi e în pace şi slobod de bir 
şi de găleată şi de fân şi de dijmă de stupi şi de groştini de oi şi de porci şi de oae seacă 
şi de toate slujbele şi măncăturile... cum i-au fost ertat ş-alţi domni să fi e de treabă şi de 
posluşanie sventei mânăstiri.

Dreptu aceia şi voi, slugile domnii mele, oare carei veţi umbla în slujba domnii 
mele, în vreme ce veţi vedea această carte a domnii mele, iar voi în pace şi slobod să 
lăsaţi tot satul Costeşti, la toate slujbele şi măncăturile, cum iaste mai sus scris...”577

577  Documente privind istoria României, veacul XVII, B. Ţara Românească, vol. II (1611-1615), 
Editura Academiei R.P.R., Bucureşti, 1951, p. 236



278

A N E X A  Nr. 11

Document din Pietreni (1714)
(nepublicat)

”... Io Ştefan Cantacuzino voievod... a acestui om anume Stan Greci cu feciorul lui 
Ion, nepotul lui Iane Grecu, cu feciorii lui şi cu nepoţii lui şi cu tot neamul lui ca să fi e de 
acum înainte în pace şi slobozi de rumânie de către sfânta mânăstire Bistriţa şi de către 
părintele Ştefan egumenul... pentru că aceşti oameni ce scrişi mai sus au fost tot oameni 
slobozi de rumânie... s-au aşezat în satul Costeşti al mânăstirii Bistriţa încă de mai nainte 
vreme... tot au avut pace de rumânie pînă în domnia lui Constantin Vodă Brîncoveanu la 
leat 1713, iar când au fost atunci părintele Ştefan egumenul de la mănăstirea Bistriţa şi 
cu călugării s-au sculat cu gâlceavă asupră-le... cum că sunt rumânii mânăstirii de care 
ştiindu-se că nici moşii şi nici părinţii lor nici ei au fost rumâni mânăstirii ce au fost toţi 
oameni slobozi şi văzînd că pe-ntreg vor să împresoare călugării şi să-i rumânească nu 
s-au suferit ci au fost mereu cu călugării de faţă la divan înaintea lui Io Constantin Vodă 
şi fi ind un lucru vechi... şi de demult domnia lui nu l-eau putut rupe...

2 septembrie 1714 Io Constantin Voievod”
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A N E X A  Nr. 12

Neamului Sacerdoțenilor
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A N E X A  Nr. 13

Neamului Stăneștilor
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G L O S A R
A
Anathema  - afurisenie, blestem
Anafora  - raport, referat
Arnăut   - mercenar albanez sau de alt neam, în slujba domnilor  
  fanarioţi
Aspru   - monedă veche de argint (turcească)

B
Ban   - dregător în Ţara Românească, ocîrmuitorul Olteniei
Bimbaşa  - comandant peste o mie
Biv - fost
Brat   - frate 
Brocard (brocart) - stofă cu fl ori sau ornamente ţesute în fi r de aur, argint  
  sau  mătase

C
Catagrafi e  - recensămînt, listă
Cîrmuitor  - vechi conducător al judeţului după Regulamentul Organic
Comis   - boier de divan, îngrijea de grajdurile domneşti
Cronograf  - cronică, anale cu caracter popular

D
Decima  - dijma
Delniţă  - loc mic de arătură
Den    - din
Diată   - testament
Dni   - zile

E
Egumen  - superiorul unei mănăstiri, stareţ
Ereu    - preot
Ereiţă   - preoteasă
Eromonah  - preot călugăr

F
Făcae   - moară mică
Funie   - măsură, bucată de pământ, fâşie îngustă de moşie

G
Grămatic  - ştiutor de carte, scriitor

H
Hrisov   - act ce confi rmă stăpânirea pe o moşie
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I
Iconom (iconomie)  - gospodărie, bunuri
Ieromonah  - călugăr cu funcţie de preot
Ispravnic - conducător de judeţ înainte de Regulamentul Organic,  
  ocârmuitor de judeţ, îngrijitor de moşie, economul unei
  mănăstiri

J
Jalbă   - plângere, reclamaţie scrisă
Judec   - om liber
Jupan   - (jupân), titlu de cinste pentru boieri, domn
Jude   - judecător, judecată

K    
Khir  - domn, jupân, titulatură pusă înainte de numele unui  
  episcop sau mitropolit

L
Leat (let)  - an
Logofăt  - rang boieresc

M
Maglă   - grămadă
Megiaş (megieş)  - ţăran liber, stăpân pe pământ
Metoh (mitoc)  - schit sau biserică dependentă de o mănăstire(sucursală)
Mertic de pământ  - porţie de pământ
Mirean  - laic, credincios care nu aparţine clerului

N
Năstavnic  - administratorul mănăstirii
Nevolnic  - neputincios

O
Obşte   - colectivitate, comunitate, public
Ocină   - moştenire(pentru moşie); teren stăpânit cu drept ereditar
Ocolnică  - hotărnicie
Ohamnica(ohabă)  - deplin (ohabnic), în veci
Ot   - din

P
Padină  - poiană, podiş
Pisanie  - inscripţie
Pisar(pisariu)  - scriitor, secretar



283

Pisah   - am scris
Pitac   - poruncă domnească scrisă
Pîră   - pricină
Polcovnic  - şeful unei unităţi(colonel)
Posluşania  - slujba
Poslujnic  - slujitor de mânăstiri
Posluşanie  - asculatare
Pristăvire  - moarte

R
Răzmeriţă  - răzvrătire

S
Sfoară de moşie  - moşie îngustă
Silişte   - vatra satului
Sin   - fi u
Sinet   - act, document, hrisov, zapis
Sleme   - culme
Suhat   - taxă de păşunat
Sud   - judeţ
Spăşenie  - iertare

T
Taler   - leu (40 parale sau 120 bani) monedă austriacă de argint

V
Vel, veliţi  - mari boieri
Vinăriciu  - dare în vin
Volnic   - liber (are voie)

Z
za   - pentru
Zapis   - act, angajament
Zarafi e  - casierie 
Zaveră  - răscoală (1821)
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NOTĂ
Lista cetăţenilor de la care s-au obţinut informaţii

Anghel Gheorghe, 32 ani, zidar, Costeşti, 2.VI.1974
Avrămoiu C. Ion, 68 ani, Pietreni, 3.VI.1973
Bâzâu Ana, 76 ani, casnică, Costeşti, 27.XII.1976
Beleţescu Alexandrina, 74 ani, agricultor, Pietreni, 25.XI.1975
Blidaru Paraschiva, 55 ani, agricultor, Pietreni, 21.V.1975 
Borăscu I. Constantin, 76 ani, pensionar, Pietreni, 27.XII.1976 
Borăscu N. Gheorghe, 28 ani, agricultor, Pietreni, 7.V. 1972 
Borăscu Nicolae, 61 ani, pensionar, Pietreni, 7.V. 1972 
Chilom I. Ion, 67 ani, agricultor, Pietreni, 12.III.1974 
Chipurici Ion, 76 ani, pensionar, Costeşti, 1.I.1977
Ciobanu F. Nicoale, pensionar, Costeşti, 30.VI.1974
Ciorgan A. Constantin, 61 ani, muncitor, Pietreni, 12.III.1974 
Cojocaru Simion, 82 ani, pensionar, Romani-Horezu, 16.XII.1973
Colniceanu Ion, 59 ani, pensionar, Costeşti, 15.XII.1972
Constantinescu S. Ion, 67 ani, învăţător pensionar, Costeşti, 15.XII.1976, 22.XII.1976 
Copaci Constantin, perceptor primărie, Costeşti, 2.VI.1974 
Cosma Constantin, 81 ani, agricultor, Pietreni, 7.V. 1972
Crăcană Alexandru, 64 ani, pensionar, Costeşti-Ferigile, 11.I.1975, 17.XII.1975
Crăcană I. Ştefania, 52 ani, agricultor, Costeşti-Ferigile, 5.X.1975
Cucu Dumitru, 67 ani, cioban, Costeşti, 5.VII.1973, 26.XII. 1976
Duţă C. Maria, 79 ani, agricultor, Costeşti-Ferigile, 18.X.1975, 19.X.1975
Florescu Elena, soră medicală, Văratici, 27.XII.1975
Frigură Gheorghe (Lică), tinichigiu, Bistriţa, 25.XII.1975 
Furdui Nicolae, 50 ani, Bistriţa, 24.VI.1973
Găină Ion, 64 ani, pensionar, Costeşti-Ferigile, 10.XII.1972
Giubega Cosntantin, 64 ani, pensionar, Bistriţa, 22.XII.1976
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Grigorescu T. Vasile, 34 ani, lăutar, Bistriţa, 28.XI.1975
Huruială Chirilă, 53 ani, agricultor, Costeşti-Ferigile, 28.VI.1974 
Iancă Ef. Gheorghe, 54 ani, fost piuar, Costeşti, 28.VI.1973
Istocescu Constantin, 60 ani, agricultor, Costeşti, 4.V.1972 
Istocescu Gh. Gh. (Gină), 80 ani, pensionar, Costeşti, 3.XII.1972, 7.I.1973  
Istocescu Gr. Marchian, 81 ani, pensionar, Costeşti, 26.XII. 1976 
Istocescu Gh. Nicolae, muncitor, Pietreni, 28.XII.1975 
Istocescu Ştefan, 78 ani, pensionar, Costeşti, 26.XII. 1976
Lăzărescu S. Marcu, 48 ani, agricultor, Văratici, 25.XII. 1976 
Lăzărescu Mihai, 70 ani, pensiona,r Văratici, 25.XII. 1976
Ligescu I. Ion, 61 ani, pensionar, Pietreni, 12.III.1974 
Marcu Ciortan, 63 ani, zidar, Văratici, 2.I.1973
Marcoci Nicolae, 52 ani, muncitor, Pietreni, III.1974
Marinescu N. Alexandrina, 58 ani, agricultor, Pietreni, 2.VI.1974 
Marinescu Grigore, 54 ani, muncitor forestier, Pietreni, 2.VI.1974
Marinescu M. Vasile, 78 ani, pensionar, Văratici, 14.XII.1975
Marinoiu D. Nicoale, 63 ani, pensionar, Pietreni, 24.VI.1973 
Măgureanu V. Aritina, 93 ani, agricultor, Costeşti-Ferigile, 21.XII.1975
Măgureanu Dumitru, 69 ani, pensionar, Costeşti, 26.XII. 1976 
Măgureanu Ioana, 89 ani, agricultor, Costeşti, 21.V.1972 
Măgureanu Ioana, 94 ani, agricultor, Costeşti-Ferigile, 2.XI.1975 
Măgureanu Ioana (Niţa), 91 ani, casnică, Costeşti-Ferigile, 28.XII.1973
Măgureanu V. Vasile, 60 ani, rotar şi frizer, Costeşti-Ferigile, 21.XII.1975 
Măgureanu D. Victoria, 71 ani, agricultor, Costeşti, 24.VI.1973 
Mecu Dumitru, 41 ani, pensionar, Pietreni, 13.IV.1974
Mecu Gh. Mihail, 80 ani pensionar, Pietreni, 27.XII.1976
Mecu I.D. Tudor, 75 ani, pensionar, Pietreni, 22.XII.1975 
Năsoiu Nicolae, 65 ani, învăţător pensionar, Bărbăteşti, 20.XII.1976
Obornic Maria, 81 ani, casnică, Bistriţa, 28.XII.1976 
Paşoi Gh. Elena, agricultor, Pietreni, 8.IV.1973
Păunescu Ion, secretar primărie, Văratici, 31.IV.1974 
Pietreanu Ion, pădurar, Pietreni, 12.III.1974, 8.VI.1974
Pistol Ghenadie, 77 ani, pensionar, Pietreni, 12.III.1974 
Pistol Gheorghe, 40 ani, cântăreţ bis., Pietreni, 4.V.1972
Popescu A. Alexandru, 39 ani, muncitor, Văratici, 14.XII.1975
Popescu L. Dumitru, 30 ani, profesor, Bistriţa, 17.XII.1972
Puică Constantin, 50 ani, morar, Pietreni, 4.V.1972, 24.VI.1973 
Puică C. Ghorghe (Ghiţă), 83 ani, pensionar, Pietreni, 2.IV.1973
Puică St. Stelian, 20 ani, muncitor, Pietreni, 21.XII.1975
Rădescu Gh. Dumitru, 65 ani, pensionar, Pietreni, III.1974 
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Rădescu N. Gheorghe, agricultor, Pietreni, 1.VII.1973
Rădescu Gh. Ioana, 60 ani, agricultor, Pietreni, 27.XI.1975 
Rădeanu Iordana, 66 ani, agricultor, Pietreni, 21.V.1975
Robu Ana, 70 ani, Costeşti, 26.XII. 1976
Roşca Ion, 30 ani, tehnician pomicol, Costeşti-Ferigile, 29.XII.1973
Sacerdoţeanu Aurelian, 72 ani, prof-univ. istorie, Costeşti, 8.I.1976 
Sacerdoţeanu Fenelon, 69 ani, colonel-medic-pensionar, Costeşti, 1.VII.1973
Sacerdoţeanu Gh., 76 ani, pensionar, Costeşti, 28.XI.1976, Costeşti, 23.XII. 1976
Sandu Constantin, 63 ani, pensionar, Pietreni, 3.VI.1974
Sandu Constantin, vicepreşedinte al Consiliului Popular, Văratici, 24.XII.1975 
Sandu M. Ion, 93 ani, agricultor, Pietreni, 22.XII.1975
Schiteanu Constantin, miner, Pietreni, 13.IV.1973 
Schiteanu Gheorghe, 69 ani, pensionar, Pietreni, 15.IV.1973 
Stoian Elisabeta, 55 ani, agricultor, Bistriţa, 21.XI.1975
Stoica V. Ilie, 34 ani, lăutar, Bistriţa, 2.V.1972, 11.XII.1975
Stoica Victor, 67 ani, lăutar, Bistriţa, 2.V.1972, 11.XII.1975
Stoican Aurelian, profesor, Văratici, 24.XII.1975
Stoican Calinic, 46 ani, mecanic-băi, Costeşti, 1.XII.1972 
Stoican Ilie, funcţionar primărie, Văratici, 29.XII.1973, 2.VI.1974, 23.XII. 1976
Şontrop I. Gheorghe, 30 ani, vărnicer, Bistriţa, 24.VI.1973
Ticu Ion,47 ani, pădurar, Pietreni, 27.XII.1975
Ticu Nicolae, 52 ani, primar, Pietreni, 7.V. 1972, 29.XII.1973, 21.VI.1975 
Ticu Gr. Nicolae, 85 ani, pensionar, Pietreni, 22.XII.1975 
Ungureanu Toma, cantonier, Bistriţa, 21.XII.1973
Voineag Ilie, primar, Văratici, 22.XII.1975
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Istoria învățământului

în comuna Costești - județul Vâlcea, 

până în anul 1918

Lucrare de grad, 1994
Universitatea București, Facultatea de Istorie

îndrumător Prof. Dr. Dinu Giurescu
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INTRODUCERE
Prezenta lucrare își propune să trateze evoluția învățământului din localitatea 

Costești, județul Vâlcea, începând cu școala slavo-română, care a devenit apoi numai 
românească și care a funcționat pe lângă Mănăstirea Bistrița și apoi cu școlile sătești 
înfi ințate după anul 1838 în Principatele Române, prezentând drumul evolutiv parcurs 
până în anul 1918. 

Mobilul care m-a îndemnat să iau această temă ca lucrare de grad a fost dragostea 
mea față de comuna natală – Costești, localitate cu un bogat trecut istoric, respectul față 
de înaintași cât si datoria pe care o am față de generațiile actuale si cele viitoare.

La aceasta se mai adaugă dorința autorului de a scoate în lumină activitatea de 
apostolat si dragostea față de meseria de dascăl a acelora care s-au succedat de-a 
lungul timpurilor pe la școlile din Costești și au trudit din greu, răspândind lumina cărții 
numeroaselor generații de elevi. În afară de aceasta a fost și dorința de a aprofunda 
cercetarea monografi că a localitații Costești începută cu peste două decenii în urmă și 
cu privire la evoluția învățământului pe plan local.

Deoarece și pe latura învățământului s-au derulat de-a lungul timpului multe fapte 
de seamă, pentru ca uitarea să nu le învăluie în vălul ei întunecos, datoria noastră, a 
celor care lucrează în învățământ, a celor de azi cât și a celor de mâine, este aceea de a 
le scoate la lumină. Trebuie ca acestea să fi e cunoscute de generațiile actuale cât și de 
cele viitoare. În lumea de azi, a marilor transformări, când omul parcurge noi pași spre 
modernizare, datoria noastră este de a nu da uitării și unele aspecte din trecut.

Iată deci cum s-a născut ideea prezentei lucrări, care l-a făcut pe autor să se 
așeze la masa de lucru în biblioteci, să scoată la iveală noi informații, unele dintre ele 
nedate la lumină, din diferite arhive. În vederea alcătuirii lucrării, mai întâi am studiat 
lucrările apărute care se referă la metodica alcătuirii unui studiu de istorie, multe dintre 
ele fi ind publicate în volumul „Studii și articole de istorie”. Am studiat și diferite monografi i 
privitoare la anumite școli, printre care amintesc „Monografi a Școlii pedagogice din 
Câmpulung Muscel” și „Monografi a Liceului Mircea cel Bătrân” din Râmnicu Vâlcea.

Am extras din biblioteci numeroase materiale publicate despre mânăstirile Bistrița 
și Arnota, despre bisericile afl ate pe teritoriul comunei, unele vechi, de câteva secole. Am 
strâns materiale referitoare la unele momente din istoria patriei, care s-au petrecut pe 
cuprinsul localității și despre participarea costeștenilor la evenimentele majore ale țării. 
Am ajuns la concluzia că materialul publicat care se referă la cele două mânăstiri, mai 
cu seamă cel referitor la Mănăstirea Bistrița, este deosebit de vast, chiar impresionant. 
Multe dintre materialele consultate au fost întocmite de istoricul Aurelian Sacerdoțeanu, 
originar din localitatea Costești, iar altele au fost scrise de un număr mare de cunoscuți 
istorici ai țării, printre care amintim pe Nicolae Iorga, C.C. Giurescu, P.P. Panaitescu, 
Ștefan Ștefănescu și alții.
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Multe dintre materialele publicate s-au referit în mod special și la istoria 
învățământului, așa cum au fost: D. Stănescu – „Școala românească de la Mănăstirea 
Bistrița”, Nicolae Andrei și Gh. Pârnuță – „Istoria învățământului din Oltenia”, volumele I 
și II, Ștefan Pascu și alții – „Învățământul militar românesc. Tradiții și actualitate”, Apostol 
D. Culea și S.P. Salviu – „Istoria învățământului rural”, Gh. Pârnuță – „Din istoria culturii 
și școlii din județul Vâlcea (sec. XVI-XIX)”, G.D. Iscru – „Începutul învățământului public 
la sate în județul Vâlcea” și „Contribuții privind învățământul la sate în Țara Românească 
până la jumătatea secolului al XIX-lea” ș.a..

Informarea în bibliotecă am facut-o la bibliotecile din București - Biblioteca 
Academiei Române și Biblioteca Facultății de Istorie, cele din Rm. Vâlcea - Biblioteca 
orășenească și Biblioteca Muzeului de Istorie.

Materialul arhivistic l-am consultat la Arhivele Statului din București - Fondul 
Ministerului Cultelor și Instrucțiunii publice, de unde am notat circa 100 de documente, 
la Arhivele Statului din Rm. Vâlcea precum și la arhivele școlilor din comună - Costești 
și Pietreni.

Tot un material inedit l-au constituit cele două caiete cu însemnări rămase din anul 
1905, de la fostul învățător Victor Gr. Mihăilescu, referitor la învățământul din Costești și 
anume „Monografi a Școalei primare din comuna Costești, județul Vâlcea” și „Învățământul 
primar rural. Răspunsuri.”

Doresc să remarc spiritul de amabilitate al celor care deservesc pe cercetători în 
arhive și biblioteci.

Pentru culegerea materialului necesar la întocmirea lucrării de față am folosit 
metoda de lucru pe teren, pentru a afl a informații și (fotografi i) imagini referitoare la 
foștii învățători de la școlile din Costeși. Astfel m-am deplasat la muzeul memorial al 
poetului Dragoș Vrânceanu din Băbeni, care a fost unul dintre elevii Școlii din Costești, 
al cărui părinte a fost învățătorul Atanase Necula, fost dascăl la amintita școală. Despre 
fostul învățător Atanase Necula, am mai primit informații prin corespondență tocmai din 
localitatea Nereju -Vrancea, locul său de baștină. Fotografi ile a trei dintre foștii învățători 
ai Școlii din Costești mi-au fost puse la dispoziție de către profesorul de fi lologie, Stoican 
Aurelian, de la școala amintită.

Informații despre preotul Nicolae Sacerdoțeanu am obținut de la familia 
Sacerdoțeanu din Costești, iar despre fostul învățător Constantin Petrulian de la Școala 
Pietreni, le-am obținut de la urmașii săi - familia Iordache din satul Pietreni.

Tema de față, privitoare la evoluția învățământului din Costești până la anul 1918, 
așa de amplă, n-a mai fost tratată de către nimeni până în prezent, atât referitor la 
învățământul sătesc din localitatea Costești, cât și cu privire la școala de la Bistrița.

Munca pentru întocmirea lucrării de față n-a fost ușoară, ci chiar foarte difi cilă, 
autorul fi ind nevoit să consulte o vastă bibliografi e și să selecteze problemele dintr-un 
vast volum de informații.
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Consider că lucrarea de față va veni în sprijinul elevilor, dar și al colegilor de la școlile 
din Costești - învățători și profesori - în vederea cunoașterii istoricului învățământului din 
acest colț de țară, potolindu-le într-un fel setea de cunoaștere, dar și determinându-le 
sentimentul de prețuire față de înaintași, fi ind în același timp și un îndemn în activitatea 
lor de azi și de mâine.

Cu privire la cele înscrise în tema de față, consider că nu s-a spus totul și 
urmează ca pe viitor să se scoată la lumină noi informații, lucrarea fi ind astfel tot mai mult 
îmbogățită. Urmează ca activitatea de cercetare pe care o desfășor să fi e continuată 
și pentru perioada de după anul 1918, tratând problema până în zilele noastre. Acest 
lucru este cerut de cei care au trudit pe tărâmul învățământului și în perioada scursă a 
ultimelor trei sferturi de veac.

Țin să mulțumesc domnului profesor universitar dr. Dinu C. Giurescu, îndrumătorul 
lucrării, pentru sfaturile utile date în vederea realizării cu succes a acesteia.

Mulțumesc de asemenea și celor care mi-au pus la dispoziție materialele necesare 
întocmirii acestui studiu.

CAP I. DATE MONOGRAFICE PRIVIND 
LOCALITATEA COSTEȘTI DIN JUDEȚUL 
VÂLCEA

AȘEZAREA ȘI MEDIUL GEOGRAFIC

Comuna Costești din județul Vâlcea este una din cele mai frumoase și renumite 
localități rurale ale județului Vâlcea. Ea se afl ă situată în regiunea subcarpatică a Olteniei, 
la poalele Munților Căpățânii, printre localitățile din jumătatea de nord a județului Vâlcea, 
într-o mică depresiune subcarpatică - Costești-Bistrița. Se găsește așezată în partea 
dreaptă a șoselei naționale Râmnicul Vâlcea - Târgu Jiu, la o distanță de circa 38 km 
spre apus de reședința județului, Râmnicul Vâlcea și la 5 km spre răsărit de Horezu, cel 
mai apropiat oraș.

Localitatea Costești are o suprafață de 10.472 hectare.
Relieful comunei Costești este alcătuit dintr-o zonă depresionară, dealuri, văi 

și munte. Partea sudică a localității, în care se afl ă zona locuibilă (cele 4 sate) este 
constituită din mica depresiune Costești-Bistrița. Toată comuna este strabătută de cele 
două ape, Bistrița și Costești, în partea locuibilă, pe o distanță de 7-8 km. Cele două 
ape izvorăsc din Munții Căpățânii. Zona depresionară amintită este despărțită de Dealul 
Mlăci, un frumos platou care, spre nord, culminează cu Vârful Stogul (720 m). Dealul 
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Mlăci, pornește spre nord din platoul Feregilor, platou situat între cele două ape. Spre 
nord, relieful este dominat de formele montane, alcătuite din versanții sudici ai Munților 
Căpățânii: măgurile Bistrița (sau Scărișoara) și Arnota, împreună cu masivul calcaros 
Buila-Vânturarița (1885 m), mărginesc, asemenea unui zid, zona locuibilă a comunei. 
La apus de cursul pârâului Bistrița se ridică dealurile Dăroaia, Neagota și Văratici (500-
600 m), orientate pe direcția nord-sud. Spre răsărit de pârâul Costești, coboară, de sub 
Masivul Buila-Vânturarița, dealurile: Albina, Glăvoci și Dealul Costeștilor, care reprezintă 
ca și celelalte dealuri amintire, prelungiri ale unor picioare din Munții Căpățânii.

În munții din nordul comunei se afl ă numeroase peșteri, săpate în roca calcaroasă 
prin acțiunea apei de infi ltrație. Cea mai importantă dintre ele este Peștera Sfântului 
„Grigore Decapolitul” (numită și „Peștera Liliecilor”), situată în zona Cheilor Bistriței și în 
care se afl ă două bisericuțe - una din zid, iar cealaltă, un altar săpat în calcar. 

Localitatea se bucură de un climat blând, cu variațiuni mici de temperatură, cu 
ierni destul de moderate, fără viscole puternice, aceasta datorită așezării ei în partea de 
sud-vestică a țării și a adăpostului oferit de munte și dealuri.

Apele comunei sunt Bistrița și Costești, ele curgând paralel și străbătând comuna 
de la nord la sud. Amândouă izvorăsc din munții situați în nordul comunei. Bistrița, după 
ce parcurge o distanță de circa 50 km, se varsă în Olt, în zona localității Băbeni.

Afl uenții principali ai Bistriței sunt pârâul Romani (Hurezi) pe dreapta și Costești 
pe stânga. Din dealurile comunei pornesc numeroase văi, puternic erodate de apa ce 
se adună în timpul ploilor și topirii zăpezilor, cum sunt văile Albinii (singura având apă 
permanentă) și Ciorobeștilor în Pietreni, Afenentului, Brăianului, Săcăturilor și Jidovii în 
satul Costești, acestea din urmă fi ind văi seci. La ieșirea din munte, cele două ape - Bistrița 
și Costești - formează frumoase chei - Cheile Bistriței si Cheile Pietrenilor (Cârligele). 
Cele două ape au oferit omului, încă din cele mai vechi timpuri, condiții prielnice de 
așezare. De-a lungul lor s-au construit numeroase mori, pive și joagăre.

Climatul blând, de nuanță submediteraneană, face să crească în condiții excelente 
castanul dulce, nucul si liliacul.

Prin așezarea sa la locul de întâlnire al celor două forme de relief - muntele și 
depresiunea subcarpatică - comuna Costești dispune de resurse naturale importante, 
printre care amintim: lemnul, calcarul, pășunile, izvoarele minerale, forța apelor, solul 
(pentru culturile de pomi fructiferi), izlazuri, fânețe etc..

Peisajul geografi c al acestui minunat colț de țară a atras, de-a lungul timpurilor, 
numeroși iubitori de frumos. Astfel, despre aceste locuri pe care le-a vizitat la sfârșitul 
secolului trecut, scriitorul Alexandru Vlahuță spunea că reprezintă „unul dintre cele mai 
frumoase ținuturi ale țării”. Privind pentru prima dată Valea Bistriței, el afi rma: „...Valea 
se deschide, codrii se trag la o parte, o priveliște neașteptată, negrăit de mândră, se 
înfățișează ochilor... pe malul drept al Bistriței s-așterne o poiană de toată frumusețea.” 
El a amintit în lucrarea sa „România Pitorească” și despre cele două ctitorii medievale - 
Bistrița și Arnota.
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A fost impresionat de Cheile Bistriței, pe care ni le-a descris astfel: „lumea 
prăpăstiilor și a vâltorilor: tot muntele e crăpat de sus și până jos, pe fundalul acestei 
tăieturi, între înalții pereți de piatră, s-azvârle Bistrița vijelioasă, bătându-și naplahii de 
stânci, c-un zgomot asurzitor.”1

DIN ISTORICUL LOCALITĂȚII

Îmbinarea armonioasă a diferitelor forme de relief - munte, deal, mici platouri, 
petice de câmpie, climă deosebit de dulce, apele limpezi și reci, adăpostul natural ce-l 
formează mica depresiune - atât de intemperii cât și de dușmani, în vremuri de răstriște, 
toate acestea au făcut ca pe aceste meleaguri să se depene o viață omenească din 
timpurile cele mai vechi.

Condițiile de mediu geografi c au fost favorabile existenței omului pe teritoriul 
comunei Costești încă din epocile pietrei și a metalelor, fapt care a făcut ca localitatea sa 
fi e un colț al țării cu un bogat trecut istoric de-a lungul a peste două milenii.

Dovezile care atestă prezența omului pe aceste meleaguri sunt numeroase. 
Topoare-ciocan de piatră șlefuită au fost descoperite în Costești, Văratici și în punctul 
Cacova, situat în zona montană, la nord de satul Pietreni. În peșterile din apropierea 
Cheilor Bistriței s-au găsit urme de foc, fragmente de ceramică, oase de animale etc., 
dovezi pe care le afl ăm expuse astăzi la colțul muzeistic al Școlii cu clasele I-VIII Costești, 
la Muzeul de Istorie din Râmnicu Vâlcea și la Colecția muzeistică de istorie veche și 
medievală organizată de preotul Gheorghe Petre la Govora.

Descoperirile arheologice de la Ferigile-Costești confi rmă că vatra comunei a fost 
intens locuită cu peste 2500 de ani în urmă. Aici a fost descoperit unul dintre cele mai 
mari cimitire de incinerație cu tumuli din sud- estul Europei, datând din prima epocă a 
fi erului (800-300 î.Hr.). Din numeroasele morminte de incinerație s-a scos la iveala un 
prețios material muzeistic: vase, topoare de luptă, piese de harnașament, obiecte de 
podoabă, un pumnal scitic ș.a..2 Materialele de interes arheologic descoperite la Feregile 
se găsesc expuse la Muzeul de Istorie Națională din București, la muzeele de istorie din 
Râmnicu Vâlcea, Pitești, Craiova și Govora precum și la școlile Costești și Pietreni.

Descoperiri ulterioare, datând din această epocă au fost făcute în satele Bistrița, 
Pietreni și Costești (în zona de sud a fostului sat Ferigile).

Numeroase descoperiri arheologice confi rmă o continuitate a vieții omenești pe 
aceste locuri și în perioada formării poporului român și a limbii române. Printre aceste 
descoperiri amintim: o fi bulă de bronz (agrafă) de tip provincial roman și o brățară de 
bronz datând din secolele III-IV d.Hr..3 O altă fi bulă-digitată, cu mască umană, datând 

1  Vlahuță Al., România pitorească, Editura pentru literatură, București, 1965, p. 67-68
2  Vulpe Al., Necropola Hallstattiană de la Ferigile – monografi e arheologică, Editura Academiei Române, București, 

1967, p. 250
3  Vulpe Al., Necropola Hallstattiană de la Ferigile – monografi e arheologică, Editura Academiei Române, București, 

1967, p. 186
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din secolele VI-VII d.Hr., a fost descoperită în centrul comunei și ulterior, a fost expusă la 
Muzeul de istorie din Râmnicul Vâlcea.4

În Evul Mediu, costeștenii s-au ocupat cu creșterea vitelor, păstoritul și cultura 
plantelor, folosind fi ecare petic de pămant arabil rezultat din tăierea pădurilor. Lemnul de 
gorun, brad, fag, adus din pădurile afl ate în apropiere în munte era folosit pentru foc, în 
construcția de locuințe, adăposturi pentru vite și la alte nevoi.

Așezările omenești - tip sat - pe teritoriul comunei Costești au apărut cu mult 
înainte de primele mențiuni documentare.

Denumirea comunei și a satului de reședință o afl ăm dintr-un document datat din 
11 octombrie 1512, când domnitorul Neagoe Basarab întărea lui Barbu Craiovescu, Ban 
al Craiovei - unul dintre ctitorii Bistriței, ocină (pământ arabil) - la Târsa, deal care astăzi 
aparține satului Pietreni, situat în partea de vest a acestuia - spre Bistrița, luată în schimb 
pentru satul Slătioara. În acest document apare ca martor popa Frâncu din Costești. La 
acea dată apare în documente satul Costești, dar el fi ind mult mai vechi.5 

Celelalte sate ale comunei - Pietreni, Văratici și Bistrița - s-au format și au fost 
amintite mult mai târziu, în secolele trecute.

Numele satului reședință - Costești- provine de la legendarul cioban Costea sau de 
la „pârâul Costești si de la coastele care îl înconjoară” , așa cum se arată în „Dicționarul 
geografi c al județului Vâlcea”, întocmit în anul 1893 de către C. Alesandrescu.6 

Trecutul istoric al comunei Costești, în mare parte, se leagă de existența pe 
teritoriul ei a celor două mânăstiri - Bistrița și Arnota. Ceea ce este sigur, din istoria 
Costeștilor, este că înainte de prima zidire a Mânăstirii Bistrița, la sfârșitul secolului al 
XI-lea, toți locuitorii satului erau liberi. În mare parte, teritoriul comunei se afl ă în stare de 
dependență față Mănăstirea Bistrița încă de la începutul secolului al XVII-lea, între săteni 
și aceasta, secole de-a rândul având loc numeroase confl icte.

Bistrița a fost ridicată de boierii Craiovești - Barbu ban și frații săi Pârvu, Danciu 
și Radu, în jurul anulul 1490. Data precisă a fondării ei nu se cunoaște. Tradiția spune 
că pe locul unde a fost zidită Mănăstirea Bistrița se afl a un schit răzleț.7 Un document 
din anul 1492, dat de către voievodul Vlad Călugărul, întărea Bistriței mai multe sate din 
Câmpia Română, danii făcute acesteia de către ctitori - boierii Craiovești.8 

Acelasi domnitor - Vlad Călugărul - prin hrisovul din 16 martie 1494 (7002), întărea 
din nou stăpânirea mânăstirii de pe râul Bistrița, ridicată de Barbu Craiovescu cu frații 

4  Petre Gh., Stoican A., O fi bulă digitată din nordul Olteniei, S.C.I.V.A., tomul 27, nr. 1, București, ianuarie-martie 1976, 
p. 115-117

5  Documente privind istoria României, veacul XVI, B, Țara Românească, vol. I (1501-1525), Editura Academei R.P.R., 
București, 1951, p. 49

6  Alecsandrescu C., Dicționarul județului Vâlcea, București, 1973, p. 49.
Vezi și Lahovari G., Marele dicționar geografi c al României, vol. II, București, 1899, p. 676
7  Ștefănescu Șt., Bănia în Țara Românească, Editura Științifi că, București, 1965, p. 120
8  Documente privind istoria României, B, Țara Românească, veacurile XIII-XV, Editura Academei R.P.R., București, 

1953, p. 206
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săi Pârvu, Danciu și Radu asupra satelor din Câmpia Română.9 Unii istorici consideră că 
documentul din 1942 ar fi  o copie a celui din 16 martie 1494.10

Din toate daniile ulterioare afl ăm numele celor patru frați Craiovești, a căror familie 
a dat Țării Românești domni vestiți ca Matei Basarab, Neagoe Basarab și Constantin 
Brâncoveanu.

În „Cronica Banatului” scrisă de Stoica de Hațeg, lucrare apărută la editura „Facla” 
din Timișoara în 1981, la pagina 127, cronicarul ne informează că Neagoe Basarab s-a 
căsătorit cu Milița (Despina), înrudindu-se astfel cu neamul lui Lazăr, fostul cneaz al 
Serbiei. Cununia dintre ilustrul vlăstar craiovesc și Milița a avut loc la Bistrița, unde era 
„scaunul domnesc”.

Mănăstirea Bistrița și-a luat numele de la apa pe care este așezată și care 
înseamnă „Repede”. Bistrița n-a durat mult, fi ind distrusă de Mihnea cel Rău, domnul 
Țării Românesti. În 1509, între Craiovești și domn s-a născut un confl ict. Craioveștii au 
trecut în pribegie peste Dunăre. Drept răzbunare, în 1509, în Mănăstirea Bistrița „s-a tras 
cu tunurile”, cum zice inscripția pe piatră din 1683, pusă sub clopotniță și care ține locul 
vechii pisanii, ce nu s-a mai păstrat.11 

A fost refăcută în 1519, tot de Barbu Craiovescu și frații săi, cu ajutorul lui Neagoe 
Basarab, nepot al Craioveștilor, ajuns domn al Țării Românești (1512- 1521), ctitorul 
vestitei Catedrale de la Curtea de Argeș.12 Imaginea celei de-a doua zidiri a Mănăstirii 
Bistrița ne-a rămas în trei desene realizate înainte de anul 1800, de către cărturarul 
Dionisie Eclesiarhul, care a mai întocmit și „Condica Mănăstirii Bistrița”, unde a fost și 
eclesiarh între anii 1795-1799.13

Pe la 1521, Barbu Craiovescu s-a călugărit, luându-și numele de Pahomie. După 
moartea sa el a fost înmormântat la Bistrița, unde și-a trăit ultimii ani ai vieții.14 Barbu 
Craiovescu a fost acela care a adus din Serbia cu mare cheltuială, moaștele Sfântului 
Grigore Decapolitul, pe care le-a depus la Bistrița. Sfântul Grigore Decapolitul (cca. 780 
(790) – cca. 830), a fost din Irinopolis (Isauria), provincie bizantină din Asia Mică. El a 
murit la Constantinopol, după multe peregrinări prin Grecia și Italia.15

Costeștii au fost martorii aducerii la Bistrița, pentru a fi  înmormântate, două mari 
personalități ale vremii. Primul a fost Pârvu II Craiovescu, mare ban al Craiovei, fi ul 

9  Documente privind istoria României, B, Țara Românească, veacurile XIII-XV, Editura Academei R.P.R., București, 
1953, p. 225

10  Stoicescu N., Bibliografi a localităților și monumentelor feudale din România, I, Țara Românească (Muntenia, Oltenia 
și Dobrogea), vol. I, A.L., editată de Mitropolia Olteniei, 1970, p. 120, note: 83

11  Tocilescu Gr., Raporturi asupra câtorva mănăstiri, schituri și biserici din țară, Analele Academiei Române, tomul VIII, 
1885-1886, București, 1888, p. 191

12  Tocilescu Gr., Raporturi asupra câtorva mănăstiri, schituri și biserici din țară, Analele Academiei Române, tomul VIII, 
1885-1886, București, 1888, p. 191

13  Dionisie Eclesiarhul, Hronograf (1764-1815), Editura Academiei R.S.R, 1987, p.6 și 9
14  Tocilescu Gr., Raporturi asupra câtorva mănăstiri, schituri și biserici din țară, Analele Academiei Române, tomul VIII, 

1885-1886, București, 1888, p. 191-192
Vezi și Ștefănescu Șt., Bănia în Țara Românească, Editura Științifi că, București, 1965, p. 122-123.
Barbu Craiovescu a fost ctitorul bolniței de la Bistrița (1520-1521), singura zidire care ne-a rămas de la Craiovești
15  Flistich Iohann, Încercare de istorie românească, Editura Științifi că și Enciclopedică, București, 1979, Studiu 

introductiv, ediția textului Adolf Armbruster, p. 277



305

lui Pârvu Craiovescu, nepot al lui Barbu Craiovescu și frate cu Neagoe Basarab. El a 
fost unul dintre cei mai infl uenți boieri, mai puternic decât unii domni pe care i-a văzut 
schimbându-se.16 Al doilea a fost Moise Vodă, fi ul lui Vladislav al III-lea, care a urmat la 
domnie după Radu de la Afumați. El a domnit puțin, numai un an și jumătate și s-a sprijinit 
pe Craiovești. În cele din urmă, în urma unui confl ict intern, Moise Vodă a fost înfrânt 
de oastea boierească condusă de Vlad Vodă Înnecatul, cu sprijinul turcesc, la Viișoara, 
la 30 km de Slatina, la 29 august 1530 și a fost ucis. Pe la începutul lunii septembrie a 
anului 1530, rămășițele pământești ale lui Moise Vodă au fost aduse la Bistrița.17

În toamna anului 1600, după pierderea Moldovei și Transilvaniei, Mihai Viteazul, 
întâiul unifi cator al Țărilor Române și-a găsit pentru scurt timp adăpost la Bistrița. Cu 
acest prilej el a cumpărat de la megieși - locuitorii costeșteni din partea cea mai veche a 
satului Costești, situată în partea stângă a pârâului Costești, o parte din satul Costești cu 
42.000 asprii, bani afl ați din leafa ostașilor săi și l-a dăruit Mănăstirii Bistrița.18

În anul 1611, egumenul Teofi l al Bistriței a scăpat moaștele Sf. Grigore Decapolitul 
de a fi  pângărite de unguri. Atunci s-a adăpostit la Bistrița și mitropolitul coronicar grec 
Matei al Mirelor, care a scris „Viața și slujba Sf. Grigore Decapolitul în versuri” și a descris 
întâmplările petrecute atunci la Bistrița în urma cererii egumenului Teofi l.19 În amintirea 
întâmplărilor din anul 1611, Teofi l a zidit la 1633, în peștera Bistriței, o bisericuță refăcută 
apoi de episcopul Râmnicului, Climent, în veacul al XVIII-lea.20 În 1619 acesta era 
episcop de Râmnic. El a făcut parte din delegația trimisă de boierii Țării Românești în 
Transilvania, la 1630, ca să înștiințeze pe Aga Matei din Brâncoveni despre alegerea sa 
ca domn.21 Cu doi ani mai înainte, Matei Basarab fusese prezent la Bistrița, pregătind 
de aici o vastă mișcare națională împotriva grecilor lui Leon Vodă.22 Teofi l l-a însoțit pe 
Matei Basarab la Constantinopol, pentru a se plânge sultanului contra grecilor. La 1637, 
îl găsim ridicat la treapta de mitropolit, în care stătu până la anul 1646.23 Ca mitropolit, 
Teofi l, care trecuse pe la Bistrița, a fost mâna dreaptă a voievodului Matei Basarab, care 
l-a pus în fruntea tuturor soliilor, îl consulta în treburile țării și-l așeza lângă el mai presus 
decât pe toți ceilalți sfetnici.24 

Un moment important din istoria acestor locuri l-a constituit zidirea Mănăstirii 
Arnota, ctitoria lui Matei Basarab, pe versantul sudic al muntelui Arnota, afl at în partea 
de nord a comunei Costești. Se pare că Arnota ar fi  existat într-o stare modestă de la 
16  Giurescu C.C., Dinu C., Istoria românilor, vol. 2, Editura Științifi că și Enciclopedică, București, 1976, p. 237
Vezi și Stoicescu N., Dicționar al marilor dregători din Țara Românească și Moldova, sec. XIV-XVII, București, 1971, 

p. 46 
17  Iorga N., Inscripții din bisericile României, vol. I, București, 1905, p. 193
Vezi și Giurescu C.C., Dinu C., Istoria românilor, vol. 2, Editura Științifi că și Enciclopedică, București, 1976, p. 237-238
18  Iorga N., Istoria bisericii românești și a vieții religioase a românilor, vol. I, Vălenii de Munte, 1908, p. 217
19  Moisescu Gh., Lupșa Șt., Filipescu Al., Istoria bisericii române, Editura Institutului Biblic și de misiune ortodoxă, 

București, 1957, p. 325
20  Moisescu Gh., Lupșa Șt., Filipescu Al., Istoria bisericii române, Editura Institutului Biblic și de misiune ortodoxă, 

București. 1957, p. 325
21  Mironescu Athanase, Istoria Eparhiei Râmnicului, București, 1906, 35
22  Stănescu D., Școala Românească de la Mănăstirea Bistrița (1560-1845), București, 1931, p. 12
23  Mironescu Athanase, Istoria Eparhiei Râmnicului Noul Severin, București, 1906, 39
24  Mironescu Athanase, Istoria Eparhiei Râmnicului Noul Severin, București, 1906, 35
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boierii Craiovești, ctitorii Mănăstirii Bistrița, rudele de sânge ale lui Matei, care ar rămâne 
numai ca un înnoitor din temelie al acestei zidiri.25

După pisania unui clopot, Arnota ar fi  fost construită de Matei Basarab în anul 
1634-1635. Într-un document din 17 aprilie 1637, domnul spunea că Arnota a fost 
„facută și întemeiată de domnia mea din temelie”. Un alt document datat din 1643 ne 
dă afi rmațiile lui Partenie, patriarhul Constantinopolului, că Mănăstirea Arnota „fi ind 
învechită din vremuri neștiute și ruinată, Matei a ridicat-o de jos, chiar din temelii, cu 
multe cheltuieli și osteneli”. Din acel document ar fi  vorba de o refacere a mănăstirii de 
către Matei Basarab.26

În 1648 au fost aduse la Arnota și reînhumate rămășițele pământești ale lui 
Danciu Vornicul din Brâncoveni, tatăl domnitorului, care a făcut parte din oastea lui 
Mihai Viteazul și a murit în anul 1595 la Alba Iulia. Prin aceasta domnitorul și-a arătat 
respectul și recunoștința față de aceste meleaguri, pregătite a-i fi  un loc de odihnă după 
moarte, lui și întregii familii.27 Murind, Matei Basarab a fost înmormântat în anul 1654 
la biserica domnească din Târgoviște, lângă fi ul și doamna Elina. În 1662, sub domnia 
lui Constantin Șerban, mormântul a fost jefuit, iar osemintele bătrânului voievod au fost 
aruncate afară. De la Târgoviște, osemnintele vor fi  aduse la Arnota de către Preda 
Brâncoveanu, bunicul lui Constantin Brâncoveanu, împreună cu piatra de marmură albă 
sculptată artistic în stil baroc.28 

Biserica Mănăstirii Arnota este o construcție relativ mică, sobră, expresia unei 
armonii care încântă ochiul. Dimensiunile ei mărturisesc admirabilul simț al proporțiilor, 
specifi c artistului popular.

Vorbind despre iconografi a Arnotei, arătăm că picturile murale din pronaosul 
bisericii îl înfățișează pe domnitor împreună cu soția sa Elena Doamna, cu tatăl său 
Danciu Vornicul și cu mama sa Stanca. Istoricii de artă au subliniat că nicăieri nu s-a 
păstrat mai fi del chipul lui Matei Basarab ca aici, la Arnota.29 

În anul 1656, Martinus Weiss cel Bătrân din Brașov, meșter argintar, a executat 
pentru Constantin Șerban Vodă și doamna Bălașa celebra raclă a Sf. Grigore Decapolitul 
afl ată astăzi la Bistrița.30 Comanda pentru racla Sf. Grigore Decapolitul a fost făcută la 
Sibiu de către domnitor, iar orfevrierii sibieni i-au livrat sicriul de argint ferecat cu aur în 
care au depus moaștele.31 

În anul 1657, sirianul Paul de Alep, în calitatea sa de fi u, arhidiacon și „istoric” 
al patriarhului Macarie din Antiohia, în a doua din cele trei călătorii făcute în Țara 
Românească, în timpul verii, însoțit de patriarhul Macarie, a vizitat mănăstirile și locurile 
din nordul Olteniei. În însemnările sale, ne-a lăsat informații prețioase despre cele 
25  Anuarul Mitropoliei Olteniei, Craiova, 1941, p. 834
26  Stoicescu N., Bibliografi a localităților și monumentelor feudale din România, I, Țara Românească (Muntenia, Oltenia 

și Dobrogea), vol. I, A.L., editată de Mitropolia Olteniei, 1970, p. 36
27  Cristescu D., Arnota, Rm. Vâlcea, 1937, p. 31
28  Mănăstirea Arnota, Viața bisericească în Oltenia, Anuarul M.O., 1941, p. 836
29  Nicolăescu N., Furia pietrelor de la Arnota, Magazin istoric, nr. 11, noiembrie 1970, p. 38
30  Marica Guy Viorica, Sebastian Hann, Editura Dacia, Cluj Napoca, 1972, p. 73
31  Dumitrescu-Jipa Aurel, Nistor N., Sibiul și ținutul în lumina istoriei, Editura Dacia, Cluj Napoca, 1976, p. 132
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două mănăstiri din Costeștii Vâlcii - Bistrița și Arnota. La mănăstirea Bistrița, Paul de 
Alep remarca caracterul ei de „fortăreață”. Arăta că Bistrița era „o mănăstire mare, cu 
oarecare renume” în țară și cu „unele întărituri pentru apărare”, și „așezată într-o vale 
singuratică fară niciun drum, într-o poziție asemănătoare cu aceea a Mănăstirii Cozia 
și e clădită întocmai ca o fortăreață”. Autorul a mai consemnat că mănăstirea avea „o 
biserica închinată Maicii Domnului”. Despre clădiri arată că, în partea dinspre răsărit 
acestea dădeau spre râul Bistrița. El a mai relatat despre faptul că în mijlocul acestor 
chilii se afl ă un paraclis, „o biserică frumoasă și curată”, cu hramul „Sfântul Nicolae”. 
Paraclisul amintit este astăzi dispărut. Paul de Alep a mai amintit și de biserica afl ată în 
afara mănăstirii, o biserică „pentru bolnavi” cu hramul „Schimbarea la față”, fi ind vorba 
de actuala bolniță a Bistriței, ctitoria lui Barbu Craiovescu (în călugărie Pahomie), al cărui 
chip îl afl ăm în interiorul ei. Afl at la Arnota, semnalează o cruce înălțată pe „cel mai înalt 
vârf care domină întregul ținut”. Numărul mare de cruci ce jalonau peste tot drumurile, l-a 
impresionat pe Paul de Alep.32 

Un moment important din istoria localității Costești l-a constituit construirea 
bisericii de lemn de la Grămești, cătun al satului de reședință, în anii 1664-1665, de către 
mitropolitul Ștefan al Țării Românești, cel care mai ridicase la Râmeștii Horezului, pe la 
1658, o biserică de zid, cunoscută și sub denumirea de biserica din Bălănești.33

Biserica de la Grămești este cea mai veche biserică a satului Costești, din câte se 
mai păstrează în forma lor de la început. Virgil Drăghiceanu a cercetat cu mare atenție 
această biserică, despre care afi rma că ea reprezintă „o admirabilă biserică de lemn, 
superbă ca artă națională și foarte însemnată ca document pentru urmărirea fazelor prin 
care a trecut construcția bisericilor, de la peșteri până la minunea Curții de Argeș.”34

Către sfârșitul secolului al XVII-lea, Mănăstirea Bistrița a început să se strice. 
Zidurile ei au necesitat numeroase reparații. Legăturile de rudenie dinspre tată, urmând 
în aceasta pe bunicul Preda, l-au făcut pe Constantin Brâncoveanu să poarte grijă marii 
fundații a Craioveștilor, Mănăstirea Bistrița. Și aceasta încă de când era mare spătar, 
cu 5 ani înainte de a fi  domn. „Trăgându-se din vechea dungă a Craioveștilor, care și 
Băsărăbești se cheamă”, spune inscripția pusă de el în 1683, „multe au întărit, multe au 
înfrumuseţat şi din nou au făcut la această dumnezeiască şi sfântă casă”.35 Aceasta a 
fost cea mai de seamă reparaţie a Bistriţei, de la zidire. Nicolae Iorga arată că „marele 
întregitor al moştenirii de artă religioasă a trecutului, Constantin Brâncoveanu, înnoi 
Bistriţa”. Ea ținu vreo sută şi cincizeci de ani. După reparaţie, în tot timpul domniei lui 

32  Crețeanu Radu, Monumentele istorice din cuprinsul Mitropoliei Olteniei în lumina relatărilor lui Paul de Alep, M.O., 
anul XIX, nr. 11-12, noiembrie 1967, Craiova, p. 910-911, 914 și 916 

Vezi și Alexandrescu M. M., Dersca Bulgaru, Mustafa Ali Mehmet, Călători străini despre Țările Române, vol. VI, 
Editura Științifi că și Enciclopedică, București, 1967, p. 182-193

33  Crețeanu Radu, Un egumen al Tismanei Mitropolitul Ștefan I al Ungrovlahiei, M.O., anul XXIX, nr. 1-3, ianuarie-
martie 1977, Craiova, p. 130-131 și 127

34  Drăghiceanu Virgil, Monumentele Olteniei, B.C.M.I., XXVI, 1933, p. 62
Vezi și V. Drăghiceanu, Vechea biserică de lemn din Grămești-Vâlcea, B.C.M.I., III, 1910, p. 110-114
35  Sacerdoțeanu A., Constantin Brâncoveanu și ctitoriile sale din Oltenia, M.O., Anul XVI, nr. 9-10, septembrie-

octombrie 1964, Craiova, p. 710
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Constantin Brâncoveanu, Bistriţa a devenit şi reşedinţă de vară a acestui mare iubitor 
de cultură. De aici îşi va fi  ales el locul pentru ctitoria sa de la Hurezi, colindând codrii şi 
poienile din apropierea Bistriţei, vestita ctitorie a strămoşilor săi.36

Constantin Brâncoveanu s-a interesat şi de Mănăstirea Arnota. El i-a adăugat 
acesteia pridvorul cu mica turlă ce se afl ă pe el şi unele picturi interioare şi exterioare, 
între anii 1695-1699. În aceste locuri lipsite de izvoare, Constantin Brâncoveanu a adus 
apa pe olane, de pe culmea muntelui, după cum reiese dintr-o inscripţie datată cu anul 
1699. Tot Constantin Brâncoveanu a înzestrat-o, în anul 1785 cu o admirabilă tâmplă de 
tei aurită, o adevărată operă de artă, care în anul 1913 a fost demontată şi transportată 
la Bucureşti, fi ind adăpostită la muzeul de artă brâncovenească de la Mogoşoaia.37

La 1689, în Bistriţa, în partea stângă a râului Bistriţa, nu departe de mănăstire, s-a 
construit biserica de la Păr (numită şi Tigănia), de către Pârvu Cantacuzino logofătul și 
Paisie, arhimandritul Mănăstirii Bistriţa.38

Încă din primul an al secolului al XVIII-lea, la 1701, Ştefan ieromonahul, care a 
ajuns apoi egumen al mănăstirii Bistriţa, a zidit biserica satului Pietreni, fost schit, care 
se mai numeşte „Biserica de sub Piatră” sau „44 de Izvoare”. Zidirea ei s-a făcut pe locul 
alteia mai vechi. Aşa se explică faptul că Odobescu găsise acele obiecte de cult purtând 
data 1694. Va fi  fost înainte o biserică de lemn care la 1701 a trebuit refăcută.39

În anul 1710 a fost adăugat pridvorul pe stâlpi din faţa bisericii, de către vornicul 
Șerban Cantacuzino, al cărui chip este zugrăvit împreună cu doamna sa Adriana, pe 
peretele din stânga uşii, la Bolniţa Bistriţei.40

După doi ani, la anul 1712, a fost construită, de către stareţul Bistriţei, Ştefan, 
Biserica Păpuşa. Are o aşezare pitorească, fi ind afl ată sub Muntele Arnota, pe partea 
stângă a râului Bistriţa, în faţa mănăstirii cu acelaşi nume. Este cunoscută şi sub numele 
de „Eleonul” şi are hramul Sfântul Grigore Decapolitul.41

La anul 1717, în unele mănăstiri din Oltenia au fost dislocate unităţi şi subunităţi 
austriece. La Mănăstirea Bistriţa au fost instalați 300 de călăreţi, iar la Horezu, iniţial 600, 
apoi 400 de călăreţi.

În timpul menţinerii Olteniei sub ocupaţie austriacă (1718-1739), administraţia 
austriacă a plănuit să realizeze un sistem fortifi cat de apărare, bazat pe mănăstirile de la 
vest de Olt, cărora urma să li se aducă unele amenajări, în scopul de a le mări puterea 
de rezistenţă. Maiorul austriac I.C. Weiss a înaintat superiorilor săi o descriere a celor 
mai însemnate mănăstiri, având anexate şi „planuri şi proiecte de întărire a lor”. Printre 

36  Iorga N., Sate și mănăstiri, Editura Minerva, București, 1905, p. 320
37  Cristescu D., Arnota, Rm. Vâlcea, 1937, p. 31 și 46
Vezi și Popescu M., Petrescu P., Muzeele capitalei, Editura Științifi că, București, 1966, p. 25
38  Sacerdoțeanu A., Inscripții și însemnări din Costești-Vâlcea, Extras din B.C.M.I., anul XXVIII, 1935, București, 1937, 

p. 9-10
39  Sacerdoțeanu A., Pomelnicul schitului Pietreni, M.O., anul XXIV, nr. 1-2, ianuarie 1972, Craiova, p. 105
40  Ghica-Budești Nicolae, Evoluția arhitecturii în Oltenia, partea a II-a, Vechiul stil românesc din veacul al XVI-lea, 

Vălenii de Munte, 1931, p. 12
41  Sacerdoțeanu A., Inscripții și însemnări din Costești-Vâlcea, Extras din B.C.M.I., anul XXVIII, 1935, București, 1937, 

p. 10
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mănăstirile mai tari, semnalate de maiorul austriac, s-a afl at şi Bistriţa, alături de cele 
de la Hurezi, Polovragi, Tismana ş.a.. Sfârşitul ocupaţiei austriece în Oltenia, la 1739, a 
făcut ca planul să nu fi e adus la îndeplinire.42

În cursul secolului al XIII-lea, costeştenii au avut numeroase necazuri venite din 
partea conducerilor Mănăstirii Bistriţa. Ţăranii din Costeşti aveau dreptul de a vinde 
vin, dând egumenului de la Mănăstirea Bistriţa „un taler de bute”. Tot în acest secol, 
„Legiuirea Caragea” interzicea ţăranilor din Costeşti să ţină moară, cu toate că dreptul 
lor era consfi nţit prin datină. Li se mai interzicea de a face pive pe apa de pe moşia 
Mănăstirii Bistriţa.43

Din diferite documente afl ăm numeroase acte de nesupunere ale locuitorilor din 
Costeşti faţă de Mănăstirea Bistriţa. Astfel, în ianuarie 1735, egumenul Climent de la 
Bistriţa reclama administraţiei militare a Olteniei că ţăranii de pe moşia mănăstirii refuză 
să presteze munca, să dea dijma: „...în satul Costeşti sunt 150 de familii şi nu mi-au lucrat 
în această vară preţ de 20 taleri.” În acelaşi timp, se primea de către conducerea judeţului 
Vâlcea, adresa prin care se stabilea ca locuitorii din Costeşti „să lucreze mănăstirii câte 
52 zile”, să dea „dări din vite şi din bucate”.44

Ultima biserică din Costeşti, ridicată în secolul al XVIII-lea, a fost cea din Ciorobeşti. 
Ea se afl ă în cătunul Ciorobeşti din satul Pietreni. A fost zidită în anul 1750 de către 
egumenul Antonie de la Mănăstirea Bistriţa.45

În secolul al XlX-lea s-au mai construit încă trei biserici şi anume, bisericile din 
Gruşetu, Săcături şi Văratici. Biserica Gruşetu a fost biserica satului Costeşti, afl ată în 
cătunul Gruşetu, pe valea Jidovii. A fost construită din lemn şi tencuială, la anul 1801, 
pe vremea domniei lui Alexandru Moruzi. Satul Costeşti a avut o biserică mai veche, 
existentă pe vremea lui Matei Basarab. Biserica cea veche s-a situat în Munteni, la 
curţile aşa-zişilor boieri Cuceşti care, după tradiţia orală, s-ar fi  afl at acolo unde se varsă 
Valea Dealului în pârâul Costeşti. Valea a ras pământul şi a făcut râpă, năruind biserica. 
Oase din vechiul cimitir au fost scoase de torent şi duse în „Râul Satului” (Costeşti).46

În 1803 s-a construit biserica Săcături din satul Costeşti, de zid, de către părintele 
arhimandrit Constantin Bistriceanu, egumen al Mănăstirii Bistriţa. Pe locul ei s-a construit 
o altă biserică în cel de-al doilea deceniu al secolului nostru.47

După 15 ani, s-a construit biserica din satul Văratici. A fost construită din lemn, 
în anul 1818, în zilele domnitorului Ion Gheorghe Caragea şi cu cheltuiala popii Nicolae 

42  Berindei Dan, col. Mutașcu Traian, Aspecte militare ale mișcării revoluționare din 1821, Ediția a II-a, Editura Militară, 
București, 1973, p. 71-72

43  Istoria României, vol. III, Editura Academiei, București 1964, p. 636 și 638
44  Constantiniu Fl. și alții, Documente privind relațiile agrare în veacul al XVIII-lea, vol. I, Țara Românească, Editura 

Academiei R.P.R., București, 1961, doc. 347, p. 347-348
45  Sacerdoțeanu A., Inscripții și însemnări din Costești-Vâlcea, Extras din B.C.M.I., anul XXVIII, 1935, București, 1937, 

p. 10
46  Sacerdoțeanu A., Inscripții și însemnări din Costești-Vâlcea, Extras din B.C.M.I., anul XXVIII, 1935, București, 1937, 

p. 10
47  Sacerdoțeanu A., Inscripții și însemnări din Costești-Vâlcea, Extras din B.C.M.I., anul XXVIII, 1935, București, 1937, 

p. 8
Vezi și Ioan Popescu-Cilieni, Biserici. târguri și sate din județul Vâlcea, Ramuri, Craiova, 1941, p. 38 
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Vărăticeanu. Această biserică a fost mult mai veche. La început a fost pe acelaşi deal, 
ceva mai sus, dar surpându-se pământul, a trebuit să fi e mutată mai jos. Pe o piatră 
s-a găsit înscris anul 1781, când se zice că exista biserica. Bătrânii de altădată au dat 
informaţii despre existenţa bisericii din Văratici pe un alt loc, despre alunecările de teren 
care au avut loc şi în urma cărora s-a prăbuşit biserica, iar cimitirul a fost dus mai la 
vale. Biserica din Văratici nu mai există de prin anii 1949-1950, când a fost demolată 
împreună cu o parte din clopotniţă şi o parte din material a fost întrebuinţat la construcţia 
unui bordei militar de observaţie aeriană.48

Pe aceste locuri, în primele două decenii ale secolului al XlX-lea îl întâlnim pe 
vestitul căpitan de haiduci olteni - Iancu Jianu cu ceata sa. Pe locul unde se afl ă casa din 
satul Bistriţa a vestitului artist - prefesorul Constantin Popian - decedat în urmă cu 25 de 
ani, s-a afl at o cârciumă, zisă „a Birjarului”, unde venea Iancu Jianu împreună cu haiducii 
Mereanu şi Trancă.49 Din pădurea dintre Bistriţa şi Hurez, afl ată în vecinătatea Mănăstirii 
Bistriţa, se leagă una dintre cele mai grele bătălii purtate de Iancu Jianu cu ceata sa 
alcătuită numai dintr-un număr de 12 haiduci, împotriva a circa 200 de poteraşi.50

La anul revoluţiei de la 1821, condusă de Tudor Vladimirescu, amintim faptul că 
Tudor însoţit de 40 de panduri, venind de la Bucureşti, în drum spre ţinutul Gorjului şi 
Mehedinţiului, a trecut prin Costeşti. Sătenii care nu s-au înrolat în „Adunarea norodului” 
au prădat moşiile Mănăstirii Arnota, iar Bistriţa a fost pregătită pentru apărare de oamenii 
lui Tudor. La Bistriţa a avut loc una din ultimele ciocniri ale eteriştilor şi pandurilor cu 
turcii.51

Intr-un document din 21 ianuarie 1828, la 7 ani de la revoluţia condusă de Tudor 
Vladimirescu, sătenii din satul Costeşti se plângeau Domniei că având „o chingă de 
moşie ohamnică de la moşi şi strămoşi” în hotar cu moşia Mănăstirii Bistriţa, a avut o 
cârciumă pe ea care a fost distrusă de zaveră în anul 1821 şi acum vroind să o facă iar, 
Egumenul mănăstirii nu le îngăduie zicând că moşia lor este lângă a mănăstirii. Ei cer să 
fi e slobozi pe a lor „ohamnică moşie”.52

Se afi rmă ca o parte din pandurii lui Tudor, recrutați din părţile noastre, după 
înăbuşirea revoluţiei au rămas în apropierea Bucureştilor, înfi inţând satele Costeşti, 
Tomșani şi Cacova - situate lângă Titu și şi îşi zic Olteni.53 La războiul ruso-turc din 1828-
1829, alături de ruşi au participat şi panduri vâlceni printre care este amintit şi Ilie Mecu 
din Costeşti. El a fost rănit la Calafat, dus apoi la spital, unde a murit.54

48  Sacerdoțeanu A., Inscripții și însemnări din Costești-Vâlcea, Extras din B.C.M.I., anul XXVIII, 1935, București, 1937, 
p. 14

49  Mihăilescu Eugenia, Monografi a comunei Costești, raionul Horezu, regiunea Pitești, Costești, 1958, p. 7 (manuscris 
49 pagini)

50  Popescu N. D., Iancu Jianu căpitan de haiduci, nuvelă originală, Edițiunea IV, București, 1887, p. 58 și 62 
51  Bălașa D., Purcărescu P., Luptele pandurilor și eteriștilor de pe Valea Oltului, 1821, Buridava – Studii și materiale, 

Muzeul județean Vâlcea, 1972, p. 319-320
52  Sacerdoțeanu A., O chestie diplomatică românească: Tot satul cu tot hotarul, Arhivele Olteniei, IX, Craiova, 1930, 

p. 7
53  Mihăilescu Eugenia, Monografi a comunei Costești, raionul Horezu, regiunea Pitești, Costești, 1958, p. 5 (manuscris 

49 pagini)
54  Vasile Ion Constantin, pandurii vâlceni, File vâlcene, Societatea “Prietenii Muzeului Nicolae Bălceacu”, Bălcești pe 

Topolog, 1972, p. 113
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Un document din 12 decembrie 1832 ne vorbeşte despre plângerea locuitorilor 
din satele Costeşti, Pietreni şi Văratici (componente ale actualei localităţi) către Vornicia 
Treburilor din Lăuntru - care era un fel de minister de interne - împotriva nenumăratelor 
asupriri ale egumenului Mănăstirii Bistriţa.55

Mai amintim de asemenea despre cearta sătenilor cu egumenul Vasile de la 
Bistriţa, „de l-au tăiat cu securile la poarta mănăstirii”, pe valea ce-i poartă numele - Valea 
lui Vasile.56

La 1848 mulţi costeşteni vor fi  participat în tabăra de la Râureni a generalului patriot 
Gheorghe Magheru, pentru apărarea revoluţiei. Ca o dovadă a participării locuitorilor 
din această comună la revoluţia din 1848 este şi documentul din 6 noiembrie 1848, din 
care reiese că Subocârmuirea plăşii Cozia înainta Ocârmuirii judeţului Vâlcea „trei puşti 
rămase în satele Costeşti şi Budeşti, de la soldaţi”. La 5 decembrie 1848, Subocârmuirea 
plaiului Cozia trimitea Cârmuirii judeţului Vâlcea lista armelor adunate de la săteni: „Listă 
de armele ce are d-lui pitar Nicu Vlădescu, suptcârmuitorul acestui plai, precum şi câte 
treie căprăriile ale dorobanţilor în slujba acestei suptcârmuiri: 1. Pătru Borăscu – Costeşti 
- o puşca şi doua pistoale (însă din pistoale este unul stricat)”.57

Dintr-un document afl at la Arhivele Statului din Rm. Vâlcea şi datat 19 decembrie 
1848 mai afl ăm despre trimiterea de către Suptocârmuirea plaiului Cozia, Ocârmuirii 
judeţului Valcea, a 10 lănci găsite în satul Costeşti.58

In iunie 1859, vizitând Oltenia pentru a vedea starea de spirit a maselor, domnitorul 
Alexandru Ioan Cuza, venind dinspre Râmnicu Vâlcea şi îndreptându-se spre Tg.  Jiu, a 
trecut prin Costeşti, vizitând mănăstirile Bistriţa şi Arnota. Cu acest prilej a fost întâmpinat 
cu bucurie de către săteni.59 Cuza a vizitat Bistriţa la aproape trei ani de la terminarea 
ultimei zidiri. Ajunsă în paragină, Mănăstirea Bistriţa a fost demolată în 1846, pe vremea 
lui Gheorghe Bibescu. În 1855 s-a terminat construcţia bisericii, iar în 1856 s-au dat gata 
toate clădirile, pe timpul domniei lui Barbu Stirbei, ca reşedinţă de vară a acestuia.60

Un moment important din viaţa locuitorilor costeşteni l-a constituit aplicarea reformei 
agrare din anul 1864. După secularizarea averilor mănăstireşti din 13 decembrie 1863, 
s-a făcut prima împroprietărire, când s-a dat pământ în vatra satului şi în împrejurimi, 
împărţindu-se din pământul Mănăstirii Bistriţa. La Arhivele Statului - Filiala Râmnicu 
Vâlcea găsim tabele de împroprietărire a foştilor clăcaşi din comuna Costeşti. Au primit 
pământ 439 săteni, 8 preoţi, s-a dat pământ pentru pive, mori, la biserică, şcoală şi 
primărie.61

55  Bălintescu Al., Problema țărănească în Oltenia în secolul al XIX-lea, Documente, București, 1967, documentul nr. 
66, p. 121

56  Sacerdoțeanu A., Metodica alcătuirii unui studiu de istorie, Revista Arhivelor, X, 1, 1967, p. 32
57  Petrescu Ileana, Documente privind revoluția din 1848 din Oltenia, Editura Academiei R.S.R., Craiova, 1969 

(Documente Istorice II), documentul nr. 201, p. 20
58  Tamaș Corneliu, Aspecte militare privind revoluția de la 1848 în Oltenia, documente, Editura Scrisul Românesc, 

Craiova, 1979, p. 218
59  Crăciunoiu Șerban, Vizita domnitorului Alexandru Ioan Cuza în Oltenia și nord-vestul Munteniei (iunie 1859), extras 

din Culegerea de studii și articole de istorie, vol. XV, București, 1970, p. 118-119
60  Răuțu Meletie, Monografi a eclesiastică a județului Vâlcea, București, 1908, p. 29
61  Arhivele Statului, Filiala Rm. Vâlcea, Fond Primăria comunei Costești, dosar nr. 1, fi lele 2, 4, 12, 18-23 și 26-32
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Privind formarea satelor din localitatea Costeşti, arătăm următoarele: De-a lungul 
râului Bistriţa a fost o moşie a mănăstirii cu acelaşi nume şi de aceea, cu circa opt decenii 
în urmă casele erau mai rare. Satul Văratici a fost sat de moşneni. Floreştii şi Călinele - 
părţi ale acestui sat şi Bistriţa, s-au închegat abia după reforma lui Cuza din anul 1864. 
De partea cealaltă, la răsărit de pârâul Costeşti, a fost partea cea mai veche a comunei. 
O parte se numeşte Costeşti, căreia i se mai zice şi Blezeni. Mai sus se afl ă Săcăturile, 
Grămeştii şi Ciorobeştii. Şirul acestora se sfârşeşte cu Pietrenii, constituind spre nord, 
partea tot veche a comunei.62

Între cele două ape, pe clina sudică a Stogului, se afl ă cătunul Mlăci, tot parte a 
satului Văratici, locuit şi el, în trecut, de ţărani moşneni.

Ferigile, fost sat separat, astăzi cătun al satului Costeşti, s-a format ca sat nou 
din costeşteni şi vărăticeni, după împroprietărirea însurăţeilor din anul 1881. Li s-a dat 
pământ în Ferigile, care până atunci a fost islaz. Pâna la 1880-1881 nu erau aici decât 
câteva case aşezate pe loturile împroprietăriților de la 1864. Toate aceste sate şi locuri 
la un loc au numele de Costeşti, nu de când cu adoptarea numelui de comună (din 
vremea lui Cuza), ci din vremuri foarte îndepărtate. În toate izvoarele istorice, câte ne 
sunt cunoscute, nu afl ăm alt nume decât acela de Costeşti.63

Costeştenii şi-au vărsat sângele în războiul pentru cucerirea independenţei de 
la 1877-1878. Pe Monumentul Eroilor din faţa primăriei Costeşti şi pe Monumentul 
independenţei din Râmnicu Vâlcea, precum şi în „Cartea de Aur a comunei Costeşti-
Vâlcea”, afl ată la Arhivele Statului, Filiala Rm. Vâlcea, găsim înscrise numele a patru eroi 
costeşteni, participanţi la actul independenţei, şi anume: Istocescu Gheorghe, Bălintescu 
Nicolae, Nicolăescu Nicolae şi Constantinescu Nicolae. Doi dintre aceştia - Istocescu 
Gheorghe şi Bălintescu Nicolae - au căzut pe câmpul de luptă de la Smârdan în anul 
1878.64 La războiul pentru neatârnare au mai participat şi alții, care s-au întors acasă, 
primind brevete şi medalii. 

După împroprietărirea însurăţeilor din anii 1880-1881, când au fost împroprietăriţi 
în Ferigile un număr de 44 săteni, acestora li s-a dat între o jumătate de pogon şi un 
pogon. O altă împroprietărire s-a făcut în anii 1893-1894. Categoria celor împroprietăriţi 
cuprindea familii având sub un hectar. S-au împărţit câte 5 ha din fostul pământ al 
mănăstirilor, devenit al satului, care îl arenda prin arendaşii Cocorăscu şi Cucescu. Elevi 
şi ofi ţeri de la Şcoala de ofi ţeri Bistriţa au luat parte la măsurarea loturilor în punctul 
Târsa. S-au împărţit loturi şi în alte puncte ale satului, ca de exemplu în Rovine, Măgură, 
Cornăţel, Gârliciu etc.. Primăria comunei a primit două loturi a câte 10 pogoane în Târsa.65

62 4 Sacerdoțeanu A., Inscripții și însemnări din Costești-Vâlcea, Extras din B.C.M.I., anul XXVIII, 1935, București, 
1937, p. 3

63  Sacerdoțeanu A., Inscripții și însemnări din Costești-Vâlcea, Extras din B.C.M.I., anul XXVIII, 1935, București, 1937, 
p. 3

64  Tamaș Corneliu și alții, Contribuția județului Vâlcea la susținerea războiului de independență (1877-1878), Studii și 
documente, Societatea “Prietenii Muzeului Nicolae Bălceacu”, Bălcești pe Topolog, 1977, p. 630

65  Mihăilescu Eugenia, Monografi a comunei Costești, raionul Horezu, regiunea Pitești, Costești, 1958, p. 4 (manuscris 
49 pagini)
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Răscoala ţăranilor de la 1907 a atins comuna tangenţial. Locuitorii comunei 
Costeşti nu au avut un boier în comună, asupra căruia să-şi descarce ura. Totuşi, ei 
s-au solidarizat cu ţăranii din Măldăreşti, de aceea unii dintre ei au fost bătuţi şi cercetaţi. 
Dintre aceştia amintim pe Procopie Florescu, Glăvan Ion şi Paşoi Alexandru.66

În timpul răscoalei, cetăţeanul Cosmescu Gheorghe din Costeşti a fost arestat 
pentru instigarea la revoltă a locuitorilor din comună şi pentru participarea, alături de 
mai mulți ţărani, la distrugerea proprietăţii Sordoni din comuna Stroeşti-Pojogi. El a fost 
bătut la Horezu, unde se afl a sediul plășii, încât toată vara a suferit de pe urma acestei 
bătăi, neputând să mai lucreze nimic pentru nevoile sale gospodăreşti. Amintim că el 
participase şi la războiul de independenţă de la 1877-1878.67

Locuitorii din Costeşti au participat, în număr mare, la războiul de întregire a 
neamului. La Arhivele Statului din Rm. Vâlcea, în „Cartea de aur a comunei Costeşti”68 
şi pe Monumentul Eroilor de la centrul comunei, afl ăm un număr de 122 eroi - morţi 
şi dispăruţi în primul război mondial (1916-1918). Mulţi au venit acasă după război, 
continuând să-şi vadă de propria lor gospodărie sau de anumite meserii.

În anul 1967, cetăţeanul Frumuşelu Gheorghe - fost veteran din primul război 
mondial (astăzi decedat, fi u al comunei Costeşti, s-a afl at prezent la Mărăşeşti cu 
delegaţia de veterani a regiunii Argeş, cu prilejul aniversării a 50 de ani de la luptele 
eroice purtate de români la Mărăşti şi Mărăşeşti, cu cotropitorii germani.

După primul război mondial, în anul 1919, s-a terminat construcţia bisericii din 
Cătunul Săcături - satul Costeşti, lucrările fi ind începute încă din anul 1912, biserica 
veche - datând din anul 1803 - fi ind în paragină.69 Din anul 1913 s-a început construcţia 
bisericii noi de la centrul comunei. Piatra de temelie a fost pusă de Episcopul Râmnicului 
Ghenadie Georgescu la 1 septemorie 1913, paroh fi ind preotul Nicolae Sacerdoţeanu şl 
iniţiatori fi ind C. Angelescu, Gh. Bălintescu şi Nicolae Huidu. Târnosirea bisericii a avut 
loc la 15 august 1937.

Mulţi şi-au vărsat sângele în cel de-al doilea rărboi mondial, perioada 1941-
1945, atât pe frontul de răsărit, cat şi pe cel din apus - pentru realipirea teritoriilor 
răpite - Basarabia şi nord-vestul Transilvaniei. În anul 1993, cu ocazia „Zilei Eroilor” 
(de sărbătoarea creştinească a Înălţării Domnului), numele a 52 eroi din ultimul război 
mondial a fost înscris pe o nouă placă de marmură aplicată pe Monumentul Eroilor din 
Costeşti, alături de numele eroilor războaielor anterioare. Aceasta s-a făcut din iniţiativa 
actualei conduceri a Primăriei Costeşti şi a veteranilor de război din localitate.

Ultimul război mondial a adus multe necazuri şi locuitorilor comunei noastre, 
mulţi n-au mai venit acasă, pierzându-şi viaţa pe câmpurile de bătălie, alții au fost luaţi 

66  Mihăilescu Eugenia, Monografi a comunei Costești, raionul Horezu, regiunea Pitești, Costești, 1958, p. 6 (manuscris 
49 pagini)

67  Tamaș C., Răscoala țărănească din 1907 în județul Vâlcea, Societatea “Prietenii Muzeului Nicolae Bălceacu”, 
Bălcești pe Topolog, 1974, p. 176 și 128

68  Arhivele Statului, Filiala Rm. Vâlcea, Fond Primăria comunei Costești, județul Vâlcea
69  Sacerdoțeanu A., Inscripții și însemnări din Costești-Vâlcea, Extras din B.C.M.I., anul XXVIII, 1935, București, 1937, 

p. 8
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prizonieri în fosta Uniune Sovietică, din Basarabia şi Bucovina de Nord au venit refugiaţi 
care s-au atabilit în comună. În anul 1945, 21 de demobilizaţi, veniţi din spus, au primit 
câte 25 ari în Neagota, din moşia lui Ion Niculescu, in total 5,25 ha.70

În anii 1949-1950, Fabrica de cherestea „Arnota” de la Bistriţa a fost mutată la 
Băbeni.

În 1959 s-a deschis cariera de calcar „Arnota” - în nordul satelor Bistriţa şi Pietreni 
- care asigură materia primă necesară Combinatului Chimic de la Govora. Calcarul scos 
de aici este transportat pe calea ferată îngustă, pe ruta Bistriţa - Băbeni - Govora.

Exploatările forestiere pe văile celor două ape - Bistriţa şi Costeşti - au devenit 
o ocupaţie principală a locuitorilor comunei. Și în acest domeniu, mecanizarea a uşurat 
munca omului şi a sporit utilizarea superioară a masei lemnoase.

În ultimele trei decenii s-au realizat construcţii importante - magazine universale, 
şcoli, în satele Costeşti, Pietreni şi Bistriţa, un cămin cultural la Costeşti, un dispensar în 
centrul comunei, un punct sanitar la Pietreni. Câteva blocuri au fost construite la Bistriţa 
şi unul la Costeşti. Clădirea primăriei a fost şi ea renovată, adăugându-se noi încăperi. 
Pentru nevoile sănătăţii s-au pus în funcţiune Băile minerale Costeşti, construcţia lor 
fi ind ridicată prin cheltuiala familiei Sacerdoţeanu, cu mai multe decenii în urmă. Peste 
cele două ape - Bistriţa și Costeşti - s-au construit mai multe poduri din beton. Cele 
două drumuri principale, care urmează cursul celor două ape şi care străbat comuna 
în direcţia sud-nord, au fost asfaltate. Cel care duce la Bistriţa a fost modernizat în anul 
1967, iar cel care duce de la centrul comunei până la Pietreni, în anul 1993. Cele două 
şosele merg în continuare în munte, deservind pe cei legaţi de exploatările forestiere şi 
pe cei care doresc să facă turism, sau pentru alte nevoi. În munte se afl ă în construcţie 
o microcentrală. În localitate sunt trei cămine culturale, la centrul comunei afl ându-se 
Biblioteca comunală şi Muzeul „Gh. D. Anghel”, acestea fi ind adăpostite în clădirea 
Căminului Cultural Costeşti.

Muzeul de artă s-a înfi inţat din iniţiativa şi cu cheltuiala unui fost fi u al comunei, 
Alexandru Bălintescu, fost arhivist la Craiova şi muzeograf la Rm. Vâlcea, azi decedat. 

În localitate sunt trei parohii. 
Ca obiective turistice afl ate în localitate, amintim monumentele istorice şi de artă 

religioasă - cele două mănăstiri Bistriţa şi Arnota, bisericile amintite mai sus - Bolniţa 
Bistriţei, biserica Grămeşti, cele de la Pietreni şi Bistriţa. Puncte importante de atracţie 
constituie pentru vizitatori, dar şi pentru localnici, Cheile Bistriţei, Peştera Sfântul Grigore 
Decapolitul, cariera de nisip Costeşti, unde afl ă pietre uriaşe - trovanți, situată lângă 
şoseaua națională Rm. Vâlcea - Tg. Jiu, nucul secular de la Bistriţa, punctele afl ate în 
munte - Prislop pe pârâul Costeşti şi Între Râuri - din zona râului Bistriţa.

Centrul localităţii, cu străzi drepte şi ordonate, unde sunt concentrate clădirile 
importante, cu parcul şi Monumentul Eroilor, este considerat ca unul dintre cele mai 
frumoase din ţară.
70  Arhivele Statului Rm. Vâlcea, pretura plășii Horezu, dosar nr. 12, n.p. 
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CAP.II. ÎNCEPUTURILE ÎNVĂȚĂMÂNTULUI DIN 
COSTEȘTI 

ŞCOALA DE LA BISTRIȚA

Mănăstirea Bistriţa a devenit, la puţin timp după construirea ei, un mare focar de 
cultură, asemănătoare ca importanţă, cu mănăstirea Neamţ din Moldova. În interiorul 
şi în jurul acestei ctitorii, nu numai că a palpitat, mai multe secole, cel mai înfl ăcărat 
sentiment naţional, dar aici au locuit, au muncit din greu şi au răspândit ştiinţa de carte 
în limba română cele mai distinse şi numeroase elemente de cultură românească ce au 
strălucit din negura veacurilor.

Aici s-au scris frumoase manuscrise, s-a format o şcoală de iscusiţi caligrafi .71

În atmosfera vieţii cărturăreşti de la Bistriţa, a crescut şi şi-a format cultura sa 
Neagoe Basarab, cel mai învaţat domn român până la Dimitrie Cantemir. „Frumuseţea 
de stil şi înalta învăţătură din cartea sa, adresată către Teodosie”, „fătul său”, se datoresc, 
fără îndoială - scria T. G. Bulat - acestei atmosfere de înălţare spirituală bistriţeană.72 

Aşa cum afi rma istoricul Aurelian Sacerdoţeanu, Neagoe însuşi a fost grămătic. Numele 
lui Neagoe – grămătic -  a fost întâlnit într-un document din anul 1480.73 În secolul al 
XV-lea, la Mănăstirea Bistriţa din Vâlcea exista o bogată bibliotecă cu 120 manuscrise 
slavone, greceşti, româneşti şi 267 cărţi.74 Neagoe Basarab şi-a petrecut câţiva ani din 
tinereţe printre monahii cărturari de la Bistriţa olteană, printre manuscrise şi cărţi rare. 
El şi-a făcut, în parte, educaţia intelectuală şi duhovnicească la Bistriţa, de unde şi-a 
împrumutat unele cărți.75

Începând cu sfârşitul secolului al XV-lea, Mănăstirea Bistriţa, ctitoria Craioveştilor 
din Vâlcea, va deveni un important şi renumit centru cultural bisericesc la sud de Carpaţi, 
aici realizându-se multiplicarea, prin copiere, a scrierilor teologice în versiuni slavone. La 
Bistriţa vâlceană s-au făcut şi danii de manuscrise din alte mănăstiri, centre eparhiale sau 
de către înalte feţe de la curţile domneşti. Aici vor fi  copiate importante scrieri bisericeşti, 
vor fi  caligrafi ate manuscrise de o deosebită valoare, „lucrări de caligrafi e care pot sta 
alături de acelea din Neamţul Moldovei.” S-au găsit mai târziu, la Bistriţa vâlceană, un 
număr important de manuscrise, atât  greceşti, slavone cât şi româneşti. Viaţa monahală 

71  Stănescu D., Școala Românească de la Mănăstirea Bistrița (1560-1845), București, 1931, p. 3
72  Bulat T. G., Istoria bisericii oltene, Oltenia, Craiova, 1943, p. 463
Vezi și Andrei Nicolae, Pârnuță Gheorghe, Istoria învățământului din Oltenia, vol. I, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 

1977, p. 70 
73  Sacerdoțeanu A., Contribuții la studiul diplomaticii slavo-române. Sfatul domnesc și sigiliile din timpul lui Neagoe 

Basarab, 1512-1521, Romana-Slavica, X, 1965, p. 411 
74  Pascu Ștefan și alții, Istoria învățământului din România, vol. I (de la origini și până la 1821), Editura Didactică și 

Pedagogică, București, 1983, p. 208
75  Mihăilă Gh., Originalul slavon al “Învățăturilor” și formația culturală a lui Neagoe Basarab, în Învățăturile lui Neagoe 

Basarab către fi ul său Teodosie, București, 1970, p. 74 
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de aici s-a organizat după rânduielile monahismului răsăritean care a promovat în sud-
estul Europei şi arta scrisului - un aspect caracteristic al culturii epocii. Monahii s-au 
iniţiat în arta grafi ei şi caligrafi ei, apoi au iniţiat pe ucenicii lor. În acel mediu ortodox 
de cultură şi evlavie s-au transcris frumoase manuscrise, s-a format o veritabilă şcoală 
românească de receptare, selectare şi multiplicare a manuscriselor.76

La Bistriţa, ca şi la Cozia şi Govora din judeţul Vâlcea, unde se stabiliseră călugări 
slavoni veniţi din sudul Dunării, scriind cărţi religioase şi întemeind şcoli de slavonie 
încă din secolele al XV-lea şi al XVI-lea, în care învăţau pe ucenicii români limba şi 
scrierea slavonă, îi puneau la prescris deosebitele manuscrise. Din mănăstirile amintite 
-la început având şcoli de slavonie- au ieşit toţi acei cunoscători de carte care erau de 
trebuinţă nu numai în slujba bisericii, dar şi în cea a statului, precum şi punerea pe hârtie 
a „daravelilor” private.77 În tăcutele chilii ale Bistriţei s-a desfăşurat, de-a lungul secolelor, 
o intensă activitate cărturărească: s-au copiat cărţi sfi nte pentru slujba bisericească, 
se învăţau cântările bisericeşti şi puţină carte slavonă şi română. Pe manuscrise s-au 
însemnat cele dintâi date istorice în limba slavona, de unde s-au inspirat cronicarii.78 
Pregătind în primul rând copişti, în afară de citire se punea accent deosebit pe scrierea 
caligrafi că. Învăţământul era un învăţământ elementar având un caracter dogmatic, 
iar ca metodă de bază, memorarea mecanică care nu putea forma la elevi o gândire 
independentă.79

În ctitoria Craioveştilor au muncit reprezentanţi de seamă ai culturii slavone - 
Macarie, Maxim, Missail și alţii, atunci când această cultură era dominară la noi şi la 
popoarele slave din jur.

La Bistriţa, la fel ca şi în alte şcoli mănăstireşti existau învăţători, dascăli, profesori, 
numiţi atunci „năstavnici” şi grămătici.80

O problemă de mare importanţă din istoria culturii româneşti este aceea privind 
locul unde s-a tipărit prima carte de la noi - fi ind vorba de „Liturghierul” lui Macarie. Au 
fost şi mai sunt şi astăzi cercetători care susţin ipoteza că prima carte tipărită în Țara 
Românească, în 1508, ar fi  avut loc la Bistriţa,81 în timpul lui Radu cel Mare. „Liturghierul” 
amintit a fost scris în limba slavă, bisericească. Macarie învăţase meşteşugul tiparului 
la Veneția, venind la Cetinje, în Muntenegru, unde a tipărit mai multe cărţi între anii 

76  Dr. Vornicescu Nestor, mitropolitul Olteniei, Primele scrieri patristice în literature română (sec. XV-XVI), Editura 
Scrisul Românesc, Craiova, 1992, p. 177-178

77  Xenopol A. D., Istoria românilor, vol. II, București, 1906, p. 245
78  Răceanu Gh., Istoria învățământului particular în România din celemai vechi timpuri până în zilele noastre, Editura 

Minerva, București, 1906, p. 12
79  Bârsănescu Ștefan, Pagini nescrise din istoria culturii românești (sec. X-XVI), Editura Academiei R.S.R., București, 

1971, p. 115
Vezi și Tamaș Veronica, Contribuții la istoricul învățământului vâlcean în evul mediu (1415-1830), Studii vâlcene, Rm. 

Vâlcea, 1974, p. 146
80  Pascu Ștefan și alții, Istoria învățământului din România, vol. I (de la origini și până la 1821), Editura Didactică și 

Pedagogică, București, 1983, p. 77
81  Iorga N., Istoria bisericii românești și a vieții religioase a românilor, vol. I, Vălenii de Munte, 1908, p. 129
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1493-1495 apoi a fost silit să apuce drumul pribegiei din cauza turcilor care năvăliseră în 
Muntenegru, venind în Țara Românească, unde şi-a găsit adăpost.82

În afară de Bistriţa, alte doua locuri îşi revendică dreptul de a fi  adăpostit prima 
tiparniţă de la noi din țară, şi anume Târgovişte şi Mănăstirea Dealu. Astfel, Ştefan 
Ștefănescu,83 Manole Neagoe,84 Augustin Z. N. Pop85 şi Barbu Teodorescu86 au afi rmat 
că „Liturghierul” lui Macarie a fost tipărit la Mănăstirea Bistriţa. Nicolae Iorga87 şi P.P. 
Panaitescu s-au pronunţat pentru Târgovişte, Mănăstirile Dealu sau Bistriţa.88 Istoricul 
Aurelian Sacerdoţeanu89 nota şi el că „Liturghierul” a fost tipărit la Govora sau la Bistriţa. 
Mircea Tomescu a afi rmat că tiparniţa a fost adăpostită de una dintre cele două ctitorii, 
Dealu sau Bistriţa.90 Istoricul Ştefan Ștefănescu concluziona următoarele: „La Bistriţa 
tipograful Macarie dădea la lumină în 1508 un frumos „Liturghier”, prima carte tipărită 
pe pământul Tării Româneşti”. Autorul mai adăuga: „Cu aceasta - în ce priveşte tipărirea 
cărţii, Țara Românească o lua cu mult înaintea altor state ortodoxe: înaintea Serbiei 
şi Rusiei. Se ştie că cea dintâi carte din Serbia a fost „Evanghelia”, tipărită in folio la 
Belgrad în 1552, iar în Rusia, deşi se bănuieşte să fi  fost o tipografi e pe la 1553, prima 
carte cunoscută este „Apostolul”, tipărită în 1564 la Moscova de Ivan Pedorov şi Petre 
Timotheiev Mestislancev.”91

Alexandru Odobescu a găsit la Bistriţa un număr de 7 exemplare din „Liturghierul” 
amintit.92 Acest fapt dă autoritate ipotezei că la Bistriţa a fost instalată tiparniţa lui Radu 
cel Mare şi că de aici a iradiat răspândirea imprimatelor ei.93

La Bistriţa s-au găsit şi două exemplare din „Tetraevanghelia” (1512), tipărită tot 
de Macarie. Printre acestea, şi exemplarul de lux ce aparţinuse lui Neagoe Basarab. 
Acestea, împreună cu „Liturghierul” din 1508 (cele 7 exemplare), erau legate cu piele 
cafenie pe coperţi din lemn, imprimate cu ornamente geometrice şi încopcate cu închizători 
metalice.94 Se afi rmă că la Bistriţa a fost şi o legătorie de cărţi. P. P. Panaitescu consideră 
că „Liturghierul”  lui Macarie, tipărit în 1508, a fost legat în legătoria de la Mănăstirea 
Bistriţa. Cu circa două decenii în urmă, cercetătoarea Livia Bacâru a descoperit o a treia 
legătură, executată la Bistriţa. E vorba de un manuscris slavon caligrafi at în ţară şi legat 

82  Costăchel V., Panaitescu P. P., Cazacu A., Viața feudală în Țara Românească și Moldova (sec. XIV-XVII), Editura 
Științifi că, București, 1957, p. 509

83  Ștefănescu Șt., Bănia în Țara Românească, Editura Științifi că, București, 1965, p. 124
84  Neagoe Manole, Neagoe Basarab, Editura Științifi că, București, 1971, p. 105
85  Pop Augustin Z. N., Din istoria tipografi ei vâlcene (I). Bistrița a avut tiparniță?, Orizont, anul III, nr. 448, joi 9 aprilie 

1970, p. 2
86  Teodorescu Barbu, Schiță pentru o istorie a culturii în Oltenia, M.O., anul XXII, nr. 7-8, iulie-august, 1970, p. 870
87  Iorga N., Istoria bisericii românești și a vieții religioase a românilor, vol. I, Vălenii de Munte, 1908, p. 129
88  Panaitescu P. P., Contribuții la istoria culturii românești, Editura Minerva, București, 1971, p. 326
89  Sacerdoțeanu A., Originea și condițiile social-economice ale dezvoltării vechiului oraș Rm. Vâlcea, Buridava, Rm. 

Vâlcea, 1972, p. 51
90  Tomescu Mircea, Istoria cărții românești de la începuturi până la 1918, Editura Științifi că, București, 1968, p. 51
91  Ștefănescu Șt., Bănia în Țara Românească, Editura Științifi că, București, 1965, p. 124-125
92  Odobescu Al., Despre unele manuscripte și cărți tipărite afl ate la Mănăstirea Bistrița, Revista Română, I, 1881, p. 

818
93  Marinoiu Costea, Istoria cărții vâlcene – sec. XVII-XVIII, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 1981, p. 29
94  Pop Augustin Z. N., Din istoria tipografi ei vâlcene (I). Bistrița a avut tiparniță?, Orizont, anul III, nr. 448, joi 9 aprilie 

1970, p. 2
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în atelierul de la Bistriţa. Legătoria de cărţi de la Bistriţa - ctitoria Craioveştilor - a fost 
deci o realitate.95

Craioveştii au înzestrat ctitoria lor, Mănăstirea Bistriţa, cu manuscrise preţioase 
cumpărate sau executate după porunca lor în ţară sau în afara hotarelor ei. Cărţile de la 
Bistriţa se citeau şi se păstrau în bibliotecă. Alexandru Odobescu a dus de la Bistriţa la 
Bucureşti, în secolul al XIX-lea, manuscrise vechi și cărţi rare. El a arătat că „biblioteca 
de la Bistriţa ne-a dat cele mai importante manuscrise şi cărţi sub aspect al antichitaţii”.96 
Multe cărţi şi manuscrise s-au înstrăinat de-a lungul secolelor. După multe devastări şi 
pierderi se mai păstrau încă la Bistriţa, în secolul al XIX-lea, aproximativ 300 volume 
foarte vechi,97 între care 72 manuscrise slavone, 4 greceşti şi 44 romaneşti.98

Acest bogat tezaur al culturii noastre medievale s-a datorat şi legăturilor pe care 
Craioveştii, Neagoe Basarab şi dregătorii săi cu dragoste de carte şi cucernicie le-au 
avut cu Serbia şi cu Muntele Athos din Grecia.99 Aici s-a păstrat, adusă din Serbia de 
familia doamnei Despina, frumoasa „Psaltire” scrisă în 1346 în vremea ţarului Ştefan 
Duşan.100 Amintitul „Tetraevangheliar”, care a aparţinut - după cum arată şi istoricul 
Ştefan Ștefănescu - se pare, lui Neagoe însuşi, se afl ă la Muzeul de Artă al României.101

Alte trei evanghelii slavone scrise de mână se mai păstrau la Bistriţa încă pe la 
1860-1864, când Alexandru Odobescu vizita mănăstirea. Una dintre ele era cea dăruită 
mănăstirii de marele postelnic Marcea şi de soţia sa Marga, sora lui Neagoe Basarab, şi 
care astăzi se afl ă la Muzeul de Artă al României. Ferecătura ei, pe care este însemnată 
data 1519, prin stilul în care a fost lucrată, pare a fi  opera unor meşteri germani, din 
Nurnberg, veniţi poate în Țara Românească la solicitarea lui Neagoe Basarab.

O altă „Evanghelie” avea însemnarea că „s-a scris la Muntele Athos de călugărul 
Mardarie din porunca egumenului Missail de la Mănăstirea Bistriţa, mare ban al Craiovei 
fi ind Șerban”.

Preda banul, fi ul lui Pârvu vornicul, frate cu Neagoe Basarab şi urmaş în bănie 
al lui Barbu I, a manifestat o grijă deosebită pentru a înzestra Mănăstirea Bistriţa cu 
manuscrise. Acesta, pe lângă preocuparea de manuscrise gata copiate şi dăruite 
mănăstirii, a pus pe grămăticul Dragomir să transcrie cărţi dogmatice şi populare pentru 
folosul şi instruirea celor din mănăstire. Două dintre acestea se păstrează la secţia 
de manuscrise a Academiei Române şi au pe ele interesante însemnări ce vădesc o 
constantă preocupare a Craioveştilor pentru a asigura ctitoriei lor un loc de frunte pe 

95  Pr. Bălașa Dumitru, Legătoria de cărți de la Mănăstirea Bistrița, M.O., anul XXIV, nr. 3-4, martie-aprilie 1972, 
Craiova, p. 237

96  Dr. Vornicescu Nestor, mitropolitul Olteniei, Primele scrieri patristice în literature română (sec. XV-XVI), Editura 
Scrisul Românesc, Craiova, 1992, p. 179

97  Dr. Vornicescu Nestor, mitropolitul Olteniei, Primele scrieri patristice în literature română (sec. XV-XVI), Editura 
Scrisul Românesc, Craiova, 1992, p. 179

98  Iorga N., Istoria bisericii românești și a vieții religioase a românilor, vol. I, Vălenii de Munte, 1908, p. 125
99  Mihăilă Gh., Originalul slavon al “Învățăturilor” și formația culturală a lui Neagoe Basarab, în Învățăturile lui Neagoe 

Basarab către fi ul său Teodosie, București, 1970, p. 69
100  Panaitescu P. P., Manuscrisele slave din Bibliteca Academiei R.P.R., vol. I, București, 1959, p. 301
101  Ștefănescu Șt., Bănia în Țara Românească, Editura Științifi că, București, 1965, p. 125
Vezi și Gr. G. Tocilescu, Catalogul Muzeului Național de Antichități din București, București, 1906, p. 146
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plan cultural. Pe aceste cărţi afl ăm „blesteme” pentru cei care ar duce aceste manuscrise 
ale Bistriţei în altă parte. Într-una din aceste însemnări citim că a fost făcută în zilele lui 
Neagoe Basarab în anul 7029 (1521) martie 17.102

În veacul trecut se păstra la Bistriţa şi un volum „Albina”, ce cuprinde povestiri 
populare, transcris de acelaşi grămătic Dragomir. Pe ultima foaie, el avea o notă scrisă 
cu minuscule, având însemnarea anul 7027 (1519) noiembrie 23.103

La Bistriţa se afl au şi lucrări jurudice importante, cum au fost „Sintagma” lui Matei 
Vlastares (pravila juristului bizantin), dăruită Mănăstirii Bistriţa de doamna Despina, soţia 
lui Neagoe Basarab. Pe coperta ei din faţă, în interior, se găseşte însemnarea făcută 
- anul 1636, în vremea lui Matei Basarab, de către cumnatul său, cărturarul Udrişte 
Năsturel, care arată că a citit-o şi faptul că această carte din Pravilă a fost „alcătuită 
de Matei şi dăruită Mănăstirii Bistriţa de eneaghina Despina”.104 Se consideră că acest 
manuscris a fost copiat la Bistriţa, mănăstirea care a stat în atenţia Doamnei Despina105 
încă din secolul al XVI-lea. Călugării de la Bistriţa învăţau pe ucenicii lor să scrie şi să 
citească, pentru ca astfel să poată copia acte. Un document datat din 16 august 1506 
a fost scris la Bistriţa de „mult păcătosul Stepan”. Tot aici a scris şi Stan logofătul, la 
1514.106

La şcoala mănăstirească - asemenea şi la cea de la Bistriţa - învăţământul avea 
un nivel elementar. Tinerii se pregăteau pentru preoţie sau pentru copierea de texte 
religioase (copişti, dieci, grămătici), aşa cum s-a mai arătat, învăţau în limba slavonă 
şi apoi şi în limba română, scrierea, citirea, cântările bisericeşti, făceau exerciţii pentru 
desenarea iniţialelor şi a monogramelor domneşti, pentru cunoaşterea şi practicarea 
ritualului slujbei religioase. În afară de cunoaşterea scrierii slavone şi de psaltichie, 
învăţăceii se mai iniţiau în cunoaşterea şi interpretarea dogmelor bisericii, a textelor cu 
conţinut fi lozofi c, a pravilelor bisericeşti. Ei învăţau limba greacă, cronologia, astronomia 
(din perspectiva înţelegerii calendarului religios), retorica etc.. Între toate disciplinele, 
primul obiect de învăţământ a fost gramatica limbii slavone. Ca manuale au fost folosite 
în primul rând cărţile bisericeşti - psaltiri şi ceasloave. Manuscrisele se copiau greu, iar 
tipărirea cărţilor de cult în numeroase exemplare a dus la răspândirea lor mai departe, 
fi ind mai ieftine. Un rol important l-au jucat tipăriturile lui Macarie.

Cărţi fundamentale pentru biserică erau „Liturghierul” (1508),  „Octoihul” (1510) şi 
„Evanghelierul” (1512).107

A apărut şi învăţământul în limba română, slavona şi româna învaţându-se un 
timp în paralel. S-a ajuns la concluzia potrivit căreia învăţarea limbii slavone, ca limbă 
102  Panaitescu P. P., Manuscrisele slave din Bibliteca Academiei R.P.R., vol. I, București, 1959, p. 358
103  Odobescu Al., Despre unele manuscripte și cărți tipărite afl ate la Mănăstirea Bistrița, Revista Română, I, 1881, p. 
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104  Panaitescu P. P., Manuscrisele slave din Bibliteca Academiei R.P.R., vol. I, București, 1959, p. 384
105  Dr. Vornicescu Nestor, mitropolitul Olteniei, Primele scrieri patristice în literature română (sec. XV-XVI), Editura 

Scrisul Românesc, Craiova, 1992, p. 178
106  Andrei N., Pârnuță Gh., Istoria învățământului din Oltenia, vol. I, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 1977, p. 62
107  Pascu Șt. și alții, Istoria învățământului din România, vol. I (de la origini și până la 1821), Editura Didactică și 

Pedagogică, București, 1983, p. 81, 82 și 83
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străină, nu putea să se desfăşoare decât în şcoli şi numai prin intermediul limbii materne, 
printr-o continuă raportare a slavonei la română, aceasta din urmă devenind în şcoală 
obiect de studiu, fi e el chiar secundar. Mărturie în acest sens este metoda folosită de 
dascăli, aceea de a alcătui gramatici şi lexicoane slavo-române pe baza acestora şi cu 
ajutorul lor, urmând să-i înveţe pe tineri limba slavonă.108

Printre scriitorii de documente cunoscuţi în secolul al XVI-lea la Bistriţa mai 
amintim pe Eftimie egumenul şi pe Maxim din Bărbăteşti. Ei au început să redacteze 
documente în limba română.109

Putem afi rma că la Bistriţa îi găsim pe primii apostoli ai limbii române în vorbire şi 
în scris. Aici s-au afl at elemente care au atestat că graiul românesc scris apăruse cu circa 
50 de ani mai înainte de începutul secolului al XVII-lea. Astfel, B. P. Haşdeu, în „Cuvente 
den betran” (Cuvinte din bătrâni), amintea de acte scrise în limba română înainte de anul 
1600, cum au fost: memoriul egumenului Evtemie de la  Mănăstirea Bistriţa, referitor la 
cheltuielile făcute pentru iazul de la Băbeni, document datat din 1573, decembrie 11, 
capitolul XXVI-lea din Levitic, datat 1560 şi mai multe răvaşe ale banilor Craiovei, către 
ctitoria lor Bistriţa.110

Documentul scris de Maxim, diacon din Bărbăteşti, datează din anul 1591.111

Tipăriturile lui Coresi, mai ales cele de la Braşov, în limba română, au jucat un rol 
important ca instrument în făurirea limbii literare române, mijlocind în acelaşi timp nevoile 
spirituale ale tuturor românilor. Coresi a tipărit aceste cărţi în perioada 1556-1582, în 
limba slavonă, română şi slavo-română, pentru nevoile bisericii ortodoxe române, atât 
din Transilvania cât şi din Țara Românească şi Moldova. La Mănăstirea Bistriţa a fost 
găsită o „Psaltire slavo-română”.112 Cartea a fost tot mai mult căutată şi apreciată, a avut 
o mare circulaţie. Ea a devenit un obiect de mare valoare. Astfel, într-un document din 8 
iunie 1583 afl ăm că Mardarie, egumenul Mănăstirii Bistriţa cumpăra partea de moşie a 
popii Stoica din Groşani pentru două cărţi, preţul lor fi ind de 850 aspri, un cal şi 12 oi.113

În secolul al XVII-lea, limba slavonă a fost treptat înlocuită cu limba română. Ea 
a început să pătrundă şi în biserici, în condiţiile în care limba slavonă, socotită „limbă 
sfântă”, era puternic susţinută de biserică. În acest timp, nevoia de carte s-a simţit tot mai 
mult. Şcoala de la Bistriţa a continuat să funcţioneze. Aici găsim „scriitori” de documente, 
copişti de manuscrise. Aceştia au început să întocmească acte (zapise) de vânzare, de 
zălogire, adiate, cărţi de hotărnicii etc.. Cei care măsurau terenurile trebuiau să posede 
cunoştinţe elementare de aritmetică, de geometrie, să știe să socotească în stânjeni, 

108  Pascu Șt. și alții, Istoria învățământului din România, vol. I (de la origini și până la 1821), Editura Didactică și 
Pedagogică, București, 1983, p. 81, 82, 83 și 90

109  Andrei N., Pârnuță Gh., Istoria învățământului din Oltenia, vol. I, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 1977, p. 63
110  Stănescu D., Școala Românească de la Mănăstirea Bistrița (1560-1845), București, 1931, p. 12-13
B. P. Hașdeu, Cuvente den betran, Tom I, București, 1878, p. 3-24
Ion Donat, Mănăstirile Olteniei, Almanahul Ramuri, Craiova, 1967, p. 36
111  Tamaș Veronica, Contribuții la istoricul învățământului vâlcean în evul mediu (1415-1830), Studii vâlcene, Rm. 

Vâlcea, 1974, p. 147
112  Pascu Ștefan, Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, Universitarea Babeș-Bolyai din Cluj, 1968, p. 17
113  Andrei N., Pârnuță Gh., Istoria învățământului din Oltenia, vol. I, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 1977, p. 67
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funii sau alte unităţi de măsură, cât se cuvenea fi ecărei cete sau fi ecărui membru din 
ceată, atât din pădure, apă, iazul morii, cât şi din numărul zilelor de moară. Trebuiau să 
ştie să citească şi să tălmăcească hrisoavele vechi de proprietate.

Şcoala bistriţeană a fost o şcoală slavo-română în această perioadă.114

Cu circa patru decenii în urmă, istoricul P. P. Panaitescu ne-a informat că pe un 
manuscris al „Cuvântărilor Sf. Ioan Gură de Aur” de la Mănăstirea Bistriţa (existent astăzi 
la Biblioteca Academiei din Bucureşti) avem o serie de însemnări slavone ale grămăticilor 
de slavonie din secolul al XVII-lea, care învăţau carte în această mănăstire. Una dintre 
aceste însemnări a descifrat-o: „Constantin grămătic din satul Vâlcea, anume Corbasca, 
să se ştie că am şezut la Mănăstirea Bistriţa ca sa învăţăm carte.” Pentru acelaşi lucru 
a semnat şi Mihail grămătic din Bobeşti, judeţul Romanaţi. Se vede faptul că acei care 
voiau să înveţe slavona veneau de departe şi se aşezau pentru un timp la Mănăstirea 
Bistriţa.115 Cercetătorul Chirică Haralambie din Sibiu, specialist în descifrarea textelor 
slavone, nota că primul dintre grămătici a fost fi ul lui Stoica şi era din satul Corbşor (nu 
Corbasca, cum afi rma P. P. Panaitescu), din judeţul Vâlcea. Cel de-al doilea grămătic 
care şi-a lăsat însemnarea era Mihail (în text şi-a dat numele greşit - Hihail), fi ul lui Stan 
din Romanaţi, satul Bobeşti. Descifrarea textului s-a făcut pe o fotocopie luată de pe 
mss. slav nr. 303 de la Biblioteca Academiei, cercetătorul din Sibiu fi indu-mi recomandat 
de Alexandru Bălintescu, fost arhivist şi muzeograf, astăzi decedat. Aşa după cum arată 
specialistul în istoria învăţământului din judeţul Vîlcea şi din Oltenia, profesorul Gh. 
Pârnuţâ, la Corbeasca (Corbşor) trebuie să fi  dat învăţătură de carte celor interesaţi din 
sat, Constantin grămăticul, pe care l-am amintit mai înainte şi care, aşa după cum arata, 
mersese ca să înveţe carte la Bistriţa. Considerăm că acelaşi lucru este valabil şi pentru 
al doilea grămătic Mihail din judeţul Romanaţi.

În afară de reprezentanţii slavonismului menţionaţi mai înainte, aşa cum s-a mai 
arătat, la Bistriţa a trăit neobositul egumen al Bistriţei, Teofi l, care şi după 1619, când a 
fost înălţat la rangul de episcop de Râmnic (luând numele de Teofi l al II-lea), a sfătuit 
şi îndemnat pe monahii de la Bistriţa să ducă mai departe râvna pentru aşezarea limbii 
române în cărţile de istorie şi literatură.116

Fostul egumen al Bistriţei, Teofi l, s-a dovedit a fi , în timp ce a „păstorit” în calitate 
de episcop al Râmnicului (1619-1637) şi mai apoi ca mitropolit al Țării Româneşti, activ, 
energic şi un mare iubitor al limbii româneşti. A avut meritul de a fi  pus să se scrie în 
româneşte pe odoarele dăruite de el unor biserici, în vremea când mulţi ierarhi erau 

114  Andrei N., Pârnuță Gh., Istoria învățământului din Oltenia, vol. I, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 1977, p. 81, 
85 și 86

115  Costăchel V., Panaitescu P. P., Cazacu A., Viața feudală în Țara Românească și Moldova (sec. XIV-XVII), Editura 
Științifi că, București, 1957, p. 507

Andrei N., Pârnuță Gh., Istoria învățământului din Oltenia, vol. I, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 1977, p. 86
Pârnuță Gh., Din istoria culturii și școlii din județul Vâlcea (sec. XVI-XIX), Buridava, 2, Studii și materiale, Rm. Vâlcea, 

1976, p. 140
Pascu Șt. și alții, Istoria învățământului din România, vol. I (de la origini și până la 1821), Editura Didactică și 

Pedagogică, București, 1983, p. 145
116  Stănescu D., Școala Românească de la Mănăstirea Bistrița (1560-1845), București, 1931, p. 12-13
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legaţi de slavonie, într-un moment în care limba slavonă „trona încă în scaunul ei de 
stăpână”.117 Din îndemnul lui, călugărul Mihail Moxa - cunoscut şi sub numele de Moxalie, 
afl at la Bistriţa, a tradus în româneşte un cronograf slavon care cuprindea ştiri şi despre 
ţările noastre. Cronograful lui Moxa a fost scris în anul 1620, el constituind o istorie a 
lumii de la începutul ei până la anul 1489, după izvoare slavone. Această lucrare este 
primul text istoriografi c în limba română.118 Este singura lucrare din literatura noastră 
veche care s-a păstrat în întregime în autograful autorului. Scrierea tradusă de Moxa a 
avut la baza Cronograful cronicarului bizantin Constantin Manasses, redactat în sec. al 
Xll-lea.119

Pe scoarţa legăturii de lemn, îmbrăcată în piele, câteva note ne spun că manuscrisul 
a fost al Mănăstirii Bistriţa.120 Cronograful amintit a fost achiziţionat de fi lologul rus V. I. 
Grigorovici la anul 1845, dus în Rusia şi publicat parţial la Cazan în 1859. Manuscrisul 
a ajuns apoi la Moscova, de unde istoricul Grigore Tocilescu a obţinut o copie. În 1878, 
textul a fost tipărit în întregime, în litere chirilice, de către B. P. Haşdeu, în primul volum 
din „Cuvente den bătrâni”.121 La Moscova, Cronograful lui Moxa a fost depus la Muzeul 
„Rumianţov” (în anii trecuţi - Biblioteca „Lenin”, fondul V. I. Grigorovi). Peste un veac s-au 
descoperit în ţară două copii datând din sec. al XVIII-lea: una în 1943 la Coţofeni - Dolj, 
de către C. S. Nicolăescu - Plopşor, afl ată la Muzeul Olteniei, iar a doua datată din 1788, 
se găseşte la Biblioteca Centrală Universitară din laşi.122 Către sfârşitul Cronografului lui 
Moxa afl ăm ştiri despre Țările Române: lupta antiotomană a românilor sub conducerea 
lui Mircea cel Bătrân şi Iancu de Hunedoara.123

Mihai Moxa a tradus şi un „Liturghier”, între anii 1620-1630. Cronologic, ar fi  după 
„Liturghia” tradusă şi tipărită de Coresi, al doilea „Liturghier” tradus în româneşte.124 
Mai târziu, la anul 1640, se tipări „Pravila de la Govora”, prin osteneala călugărului 
Meletie Macedoneanul, pe care mai târziu îl vom întâlni printre candidaţii la Mitropolia 
Ardealului.125 „Pravila Mică” sau „Pravila de la Govora” a fost prima carte de legi în 
româneşte. Traducerea ei a fost făcută de Mihail Moxa, autorul cronografului.126

117  Iorga N., Istoria bisericii românești și a vieții religioase a românilor, vol. I, Vălenii de Munte, 1908, p. 250
118  Rosetti Al., Pop M., Pervian I., Piru Al., Istoria literaturii române, I, Folclorul, Literatura română în perioada feudală 

(1400-1780), Editura Academiei R.P.R., București, 1964, p. 335
Vezi și Ion Popescu-Cilieni, Cărturarii trecutului oltean, vol. Oltenia, Ramuri, Craiova, 1943, p. 110 și
Lucian Predescu, Un cronicar oltean, Mihail Moxa (Moxalie), Arhivele Olteniei, X, Nr, 53, Craiova, 1931, p. 12 
119  Strempel Gabriel, Biblioteci de manuscrise medievale românești, Magazin istoric, anul XX, nr. 5 (230), mai 1986, 

p. 31 
120  Piru Al., Istoria literaturii române de la origini până la 1830, I, Editura Științifi că și Enciclopedică, București, 1977, 

p. 74
121  Piru Al., Istoria literaturii române de la origini până la 1830, I, Editura Științifi că și Enciclopedică, București, 1977, 

p. 75
122  Strempel Gabriel, Biblioteci de manuscrise medievale românești, Magazin istoric, anul XX, nr. 5 (230), mai 1986, 

p. 31
123  Strempel Gabriel, Biblioteci de manuscrise medievale românești, Magazin istoric, anul XX, nr. 5 (230), mai 1986, 

p. 31
124  Andrei N., Pârnuță Gh., Istoria învățământului din Oltenia, vol. I, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 1977, p. 86
125  Moisescu Gh., Lupșa Șt., Filipescu Alex., Istoria bisericii române, Editura Institutului Biblic, vol. II, București, 1958, 

p. 12
126  Cartojan N., Istoria literaturii române vechi, Editura Minerva, București, 1980, p. 242
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Tot în timpul lui Teofi l, îl găsim la Mănăstirea Bistriţa, lucrând, pe călugărul 
Mardarie, minunatul caligraf de la care avem multe manuscrise slavone scrise frumos.127

Din cercetarea documentelor se constată existenţa unor dieci, grămătici, care au 
scris în limba română încă din primele trei decenii ale secolului al XVII-lea în satele: 
Bârseşti, Bărbăteşti, Costeşti, Măldăreşti, Sirineasa, Zătreni ş.a., care au învăţat scris-
cititul în limba slavonă şi română.128 Din satul Bârseşti au redactat acte în limba română 
un număr de 22 dieci, grămătici şi logofeţi. Amintim câteva nume de „scriitori” din zona 
apropiată de Mănăstirea Bistriţa: Costeşti (Nistor Logofăt); Maldărești (Tudor logofăt şi 
Spiridon logofăt); Bodeşti (Tudor diac şi popa Matei); Vaideeni (Dragomir vel Armaş); 
Stoeneşti (Gheorghe, Popa Stoica), Păuşeşti (popa Pâtru) etc..129 Mitropolitul Ştefan al 
Țării Româneşti, care a urmat lui Teofi l (1648) s-a afi rmat pe tărâm cultural, prin tipărirea 
de cărţi în limbile slavonă, slavo-română şi în româneşte. Cărţile au fost tipărite din 
iniţiativa şi cu cheltuiala sa. Cunoştea limbile greacă şi slavonă.

Avea temeinice cunoştinţe din învăţăturile Sfi nţilor părinţi, din istoria antică şi 
bizantină. Solida pregătire cărturărească a dobândit-o mitropolitul Ştefan încă din anii de 
ucenicie la vestitul focar de cultură al Bistriţei vâlcene. Profesorul Virgil Cândea aprecia 
opera culturală a mitropolitului Ştefan care va servi ca model urmaşilor săi de aceeaşi 
obârşie ţărănească şi care vor relua activitatea de tipărire a cărţilor şi pentru afi rmarea 
limbii române.130

Pe la anul 1688 se îndeletnicea, la Bistriţa, cu copierea de manuscrise, ieromonahul 
Ştefan. Între alte cărţi, acesta a scris o „Cazanie” pe care a dăruit-o Mănăstirii Cozia, 
precum şi fragmente dintr-o „Psaltire slavo-română”. Tot aici îşi desfăşoară activitatea 
Stroe „copilul”, care a scris „Cuvinte ale Sf. Efrem Şirul”, precum şi Serafi m, care a scris 
un „Pateric”, o „Cronologie” şi un „Gromovnic”131

Pe la jumătatea secolului al XVII-lea (1648), se presupune că şcoala de la Bistriţa 
a devenit tot mai mult românească pe vremea lui Matei Basarab, şi prin contribuţia 
mitropolitului Teofi l şi a lui Ignatie, episcop de Râmnic.132 Această şcoală a fost menţionată 
pe la 1677 de Melchisedec, episcopul Râmnicului, care citează o „Evanghelie” (manuscris) 
între cărţile Mănăstirii Neamţ, pe a cărei fi lă de la sfârşit exista o însemnare: „am scris 
cu multă trudă, şi neputinţă, când am fost în Țara Oltului de am învăţat grămăticii... eu, 
Ionaşco”.133 Începând cu a doua jumătate a secolului al XVII-lea, în Țara Românească 
limba slavonă a dispărut aproape cu totul din practica cancelariei domneşti, hrisoavele 

127  Mironescu Athanase, Istoria Eparhiei Râmnicului, București, 1906, 37
128  Arhivele Statului Buc., manuscris 129, 209, 463 și diverse documente de la Mănăstirea Bistrița
Vezi și Tamaș Veronica, Contribuții la istoricul învățământului vâlcean în evul mediu (1415-1830), Studii vâlcene, Rm. 

Vâlcea, 1974, p. 147
129  Andrei N., Pârnuță Gh., Istoria învățământului din Oltenia, vol. I, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 1977, p. 94
130  Crețeanu Radu, Un egumen al Tismanei Mitropolitul Ștefan I al Ungrovlahiei, M.O., anul XXIX, nr. 1-3, ianuarie-

martie 1977, Craiova, p. 125-126
131  Andrei N., Pârnuță Gh., Istoria învățământului din Oltenia, vol. I, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 1977, p. 86
Vezi și Pârnuță Gh., Din istoria culturii și școlii din județul Vâlcea (sec. XVI-XIX), Buridava, 2, Studii și materiale, Rm. 

Vâlcea, 1976, p. 140
132  Orghidan Ion, Misiunea istorică a școlii românești, Almanahul Educației, București, 1970, p. 168
133  Manole Petre, Școala românească de la Bistrița, Lumina Slovelor, Școala Generală Costești, 1973, p. 5
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redactându-se în limba română. Slavona mai era folosită încă în biserică, cele mai multe 
cărţi de ritual, manuscrise şi tipărituri înfăţişându-se în această limbă.134

Privind conţinutul învăţământului în secolul al XVII-lea, la Mănăstirea Bistriţa, 
arătăm că acesta cuprindea scrierea şi citirea în limba slavonă şi română, iar mai târziu 
numai în limba română. Ucenicii se îndeletniceau cu scrierea caligrafi că, cu exerciţii de 
decorare a documentelor, cântările bisericeşti, noţiuni de socotirea anilor (cronologie), 
diplomatica slavo-română, noţiuni elementare de aritmetică, de geometrie - la măsurarea 
terenurilor (hotărnicii). 

Ca materii de studiu menţionăm: cunoaşterea gramaticii slavone, traduceri de 
texte din limba slavonă în limba română, exerciţii de socotit, lectura cărţilor bisericeşti: 
„Ceaslovul”, „Psaltirea”, „Faptele Apostolilor”, „Cazania” etc.. S-a folosit gramatica - ediţia 
din anul 1619 a lui Meletie Smotritki, care a fost copiată pentru şcolile de slavonie. La 
Bistriţa, la şcoala de slavonie unde îşi făceau învăţătura şi tineri din alte judeţe, ca şi la 
Cozia, ea trebuie să fi  alcătuit manualul de bază pentru tinerii care se străduiau sa înveţe 
limba slavonă. Ucenicii de la Bistriţa vor fi  cunoscut „Cronograful” lui Mihail Moxa din anul 
1620, dar şi „Pravila” de la Govora pe care o tradusese din limba slavonă acelaşi călugăr 
de la Bistriţa. Pravilele au fost cărţi de învăţătură şi de „îndreptare”. Ele conţineau şi 
noţiuni de istorie, geografi e, astronomie, igienă şi medicină etc..135 

Numărul atât de însemnat de manuscrise copiate în judeţul Vâlcea, multe dintre 
ele la Mănăstirea Bistriţa, atâţia copişti și scriitori sunt opera şcolilor, a dascălilor care s-au 
trudit pe aceste meleaguri spre a duce mai departe lumina ştiinţei de carte. Ei au reuşit să 
trezească interesul pentru învăţătura de carte; prin ei şi cu ajutorul lor s-a răspândit mai 
ales scrisul în limba română. Circulând de la un loc la altul, dascălii şi copiştii au făcut să 
circule şi ideile, cărţile manuscrise ori tipărite, contribuind astfel la cimentarea legăturilor 
dintre diferitele regiuni sau provincii româneşti, la întărirea conştiinţei naţionale. Călugării 
copişti, caligrafi , circulau de la o mănăstire la alta. Astfel, Chiril ierodiacon scria pe cartea 
„Vieţi de sfi nţi” că este născut la Râmnic, că a învăţat carte la Bistriţa, cântările le-a 
deprins la Bucureşti, s-a călugărit la Cernica şi s-a preoţit la Tismana. După ce şi-a pus 
numele pe unele manuscrise, el menționa: Râmnic, Târgu-Jiu, Tismana.136

Un alt egumen al Bistriţei - Ilarion, a ajuns şi episcop al Râmnicului (1693-1705). 
Ca egumen şi episcop, el s-a dovedit un bun gospodar. A stăruit pe lângă Constantin 
Brâncoveanu pentru uşurarea greutăţilor materiale ale clericilor. Prin îndemnul, ocrotirea 
şi cheltuiala sa, dascălul Alexandru a tălmăcit un „Triod” şi un „Penticostar” în anul 1694 
și o „Psaltire cu tâlc” la 1697.137

134  Pascu Ștefan și alții, Istoria învățământului din România, vol. I (de la origini și până la 1821), Editura Didactică și 
Pedagogică, București, 1983, p. 245

135  Pârnuță Gh., Din istoria culturii și școlii din județul Vâlcea (sec. XVI-XIX), Buridava, 2, Studii și materiale, Rm. 
Vâlcea, 1976, p. 142-145

136  Andrei N., Pârnuță Gh., Istoria învățământului din Oltenia, vol. I, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 1977, p. 104
Vezi și Pârnuță Gh., Din istoria culturii și școlii din județul Vâlcea (sec. XVI-XIX), Buridava, 2, Studii și materiale, Rm. 

Vâlcea, 1976, p. 145
137  Viața bisericească în Oltenia, Anuarul Mitropoliei Olteniei, 1941, p. 102
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În secolul al XVIII-lea a continuat şcoala slavo-română cunoscută în secolele 
anterioare. Pentru a cunoaşte despre copiştii de texte care au trudit la această mănăstire 
în secolul al XVIII-lea şi în acelaşi timp pentru a semnala nevoia de „carte de mână” şi 
gustul limitat pentru lectură din trecut, pe baza manuscriselor existente la Biblioteca 
Academiei României, amintim pe următorii: Ştefan ieromonahul - amintit mai sus şi a 
cărui „Cazanie” a fost copiată la 1724; apoi Serafi m ieromonahul („Esopia”, „Cazanii”, 
„Pateric”, 1705), „Gromovnic” (începutul secolului al XVIII-lea); Ilarion ieromonahul, 
care (a copiat „Teofrast” (1735), „Texte hagiografi ce”, „Varlaam şi Ioasaf” (1745), 
„Miscelanee teologice”, „Ieropolitica” (1748), „Învăţăturile lui Efrem”, „Dioptra” (1751), 
„Vămile Văzduhului” ş.a.); Macarie Peştereanu („Octoih” -1740) Ioachim din Bărbateşti, 
grămătic şi schimonah („Istoria Troadei”, „Vedenia Sofi anei” (1767), „Pomelnicul bisericii 
din Bărbăteşti” (1786), „Fragmente de Pateric”, „Tâlcul liturghiei” (1804), „Sfaturi 
gospodăreşti”, „Reţete medicale”, „Calendar” (1808), „Varlaam şi Ioasaf” (1809), „Diverse 
texte hagiografi ce”); Nicolae Popa („Miscelaneu teologic” (1798)).

La acestea mai adăugăm scrierile apărute în secolul al XVII-lea, deja amintite 
mai sus: Stroe Copilul („Cuvintele lui Efrem Sirul” - 1688, Ştefan ieromonahul: „Psaltirea 
slavo-română” - 1697). Toate aceste scrieri sunt legate de Mănăstirea Bistriţa.138

Şcoala de la Bistriţa a fost sprijinită, şi în secolul al XVIII-lea, de o serie de egumeni 
şi episcopi ai Râmnicului, conştienţi de rolul învăţăturii de carte.

În anul 1719, în timpul dominaţiei austriece, episcopul Damaschin al Râmnicului, 
cel care a introdus limba românească în biserica olteană, a convocat un sinod la Hurez, 
la care a participat egumenul Ştefan de la Bistriţa, alături de egumenii de la Arnota, 
Hurezi şi Govora. Participanţii la acest sinod, ţinut în ziua de 19 noiembrie 1719, au 
adresat autorităţilor austriece un memoriu în care au cerut, printre altele, ca episcopia 
Râmnicului să fi e ridicată la rangul de Mitropolie şi să se înfi inţeze două şcoli - una 
românească la Râmnic, sub oblăduirea episcopului şi alta latinească la Craiova, sub 
îngrijirea administraţiei austriece şi a boierilor. Cererea lor n-a fost realizată.139

Unul dintre cei mai vestiţi episcopi ai Râmnicului, care s-a ridicat din rândul 
călugărilor de la Bistriţa, a fost Climent, care a stat în fruntea episcopiei între 1739 -1749. 
El a fost unul dintre ucenicii episcopului Damaschin. Climent a avut multă învăţătură, 
fi ind născut din popor - asemenea mitropolitului Ştefan din timpul lui Matei Basarab - şi 
lipsit de mijloace materiale. A fost de neam din Pietrarii Vâlcii. Tatăl său, Radu Modoran 
şi mama sa Paraschiva au murit de timpuriu şi, rămânând astfel orfan, Climent a fost 
crescut de călugării de la Bistriţa, unde se călugări şi el, ajungând mai apoi şi egumen 
al mănăstirii. Învăţătura şi creşterea lui se va fi  făcut sub supravegherea episcopului 
Damaschin.140 Ca episcop de Râmnic, Climent s-a distins mai ales prin clădiri de biserici 
şi schituri, prin eparhie şi prin tipărituri de cărți, rămase în manuscris de la marele său 
dascăl Damaschin episcopul. Aşezat în scaunul episcopal în urma războiului dintre turci 
138  Pop Augustin Z. N., Din istoria culturii argeșene Comitetul regional pentru cultură și artă, Pitești, 1965, p. 97
139  Dobrescu N., Istoria bisericii române din Oltenia, Editura Academiei Române, București, 1906, p. 20 și 23
140  Mironescu Athanase, Istoria Eparhiei Râmnicului, București, 1906, 136
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şi austrieci (1739) şi găsind totul ars şi stricat, prima grijă a lui Climent a fost reclădirea 
bisericii episcopale, pe care a zidit-o din temelie, împreună cu clopotniţa şi casele din jur. 
Ajutat de alţi ctitori, el a zidit o nouă biserică - Bolniţa Episcopiei şi casele de la Bolniţă. 
Sprijinit şi de fraţii săi, a zidit schitul Pietrarii de Jos din Vâlcea, pe moşia părintească şi 
casele din preajmă. A mai zidit schitul Pătrunsa, la poalele muntelui Buila, pe locul unde 
se zice că fusese el născut de mama lui, fugită pe aceste locuri din calea turcilor. A mai 
ctitorit schitul Colnicul, bisericile din Bărbăteşti, Bârzeşti, Poleşti, Bodeşti - din preajma 
Bistriţei, pe cele de la Goranu şi Budeşti, afl ate în stânga Oltului. A întreţinut legături 
cu preoţii din Scheii Braşovului, iar în 1746, ca membru al Divanului, a semnat Cartea 
Obşteştei Adunări pentru dezrobirea ţiganilor. A reorganizat tipografi a Episcopiei şi a 
tipărit mai multe cărţi. În 1749, la 8 mai, s-a retras din scaunul episcopal şi înainte de a 
muri s-a făcut schimnic, luîndu-şi numele de Cosma. A murit la 30 ianuarie 1753.141

Chipul lui îl afl ăm zugrăvit la bolniţa Episcopiei şi la schitul din Pietrari.142

La Bistriţa se ocupa cu învăţătura de carte Macarie ieromonahul. Pe la 1750, el a 
copiat un „Octoih”, pe care a făcut o însemnare despre unul din ucenicii săi. Este vorba 
de Constantin, care fusese pregătit să ajungă preot la biserica din satul Văratici, comuna 
Costeşti din Judeţul Vâlcea. Macarie menţiona că va dărui bisericii cartea sa numai 
dacă „va fi  ucenicul meu, popa Constantin, la această biserică”. Deducem că Macarie 
(Peştereanul) era dascăl la Şcoala de la Bistriţa, unde se pregăteau şi preoţi. Şcoala de 
aici era un fel de seminar.143

Aşa cum s-a mai arătat, o altă dovadă despre existenţa şcolii de la Bistriţa ne-o 
face însemnarea din cartea „Vieţi de Sfi nţi” a lui Chiril ierodiaconul, care scria aici: „iar 
carte am învăţat la Sf. Mănăstire Bistriţa.” Chiril ierodiaconul a fost originar, după mamă, 
din Râmnicu Vâlcea, iar după tată, din Târgu-Jiu. Chiril a scris cărţi cu un total de 2.221 
fi le. Arăta că a fost dascăl ajutor la şcoala grămăticilor.144

Însemnări despre continuitatea şcolii de la Bistriţa au mai făcut şi alţii. De la copistul 
Ioachim Bărbătescu afl ăm că la Bistriţa era „năstavnic” adică profesor (învăţător), pe la 
1796, Constandie.

Tot pe el îl găsim conducând şcoala de aici pe la începutul secolului al XIX-lea. 
Dintr-o însemnare a lui Grigore ieromonahul, făcută în „Pomelnicul Tismanei”, pe la 1798, 
la Bistriţa, afl ăm că el fusese „ucenic” al lui Ştefan egumenul. Alţi copişti la Bistriţa au 
fost: Stroe Copilul (pe la 1700), Ilarion (1735), Macarie (1750) şi popa Nicolae (1798).145

Unii dintre foştii ucenici ai şcolii de la Bistriţa, mergând în satele lor, au întemeiat 
şcoli şi au învăţat pe alţii carte. Astfel, la Bărbăteşti, sat din apropierea comunei Costeşti 
- unde se afl a Mănăstirea Bistriţa, Ioan grămăticul se ocupa cu predarea învăţăturii de 

141  Mironescu Athanase, Istoria Eparhiei Râmnicului, București, 1906, 137 și 141
142  Sandu D. și alții, Eparhia Râmnicului și Argeșului, vol. I, Rm. Vâlcea. 1976, p. 126
143  Andrei N., Pârnuță Gh., Istoria învățământului în Oltenia, vol. I, p. 120
Vezi și  Pârnuță Gh., Din istoria culturii și școlii din județul Vâlcea, p. 151 și 
Șt. Ștefănescu, Istoria învățământul din România, vol. I, p. 253
144  Andrei N., Pârnuță Gh., Istoria învățământului în Oltenia, vol. I, p. 120 și 130
145  Andrei N., Pârnuță Gh., Istoria învățământului în Oltenia, vol. I, p. 120 și 130
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carte. El a scris mai multe cărţi dintre care amintim: „Pomelnicul din Bărbăteşti”, „Istoria 
Troadei”, „Istoria Libiei”, „Varlaam şi Ioasaf” etc.. Semna când „Ioan grămăticul sin 
popă Mirii ot Bărbăteşti” (1766), când „diacon Ioan” (1767), iar mai târziu - „popa Ion 
Bărbătescu” (1798).146 Au circulat cărţi ca „Varlaam şi Ioasaf”, „Esopia”, „Alexandria” ş.a., 
unele cunoscute încă din secolul al XVII-lea. Un miscelaneu scris de Ilarion la Bistriţa, 
în anul 1754, cuprindea şi cartea „Varlaam şi Ioasaf”. O copie din aceeaşi carte a scris, 
tot la Bistriţa, loachim Bărbătescul. Din însemnarea făcută pe acest manuscris afl ăm 
că el îşi însuşise singur învăţătura de carte. „Că eu n-am învăţat scrisoare de la vreun 
dascăl, ci din fi rea mea m-am obicinuit cu aceasta”, scria el. Concluzionăm că loachim 
Bărbătescul şi-a format şi perfecţionat cultura sa tot la Mănăstirea Bistriţa, în contact cu 
viaţa cărturărească de acolo.147

Din „Istoria Troadei” scrisă de grămăticul de la Bistriţa, Ion, la 1767, ucenicii de 
aici vor fi  dobândit cunoştinţele de istorie.148

Pentru învăţătura moral-religioasă au servit şi „Învăţăturile lui Efrem”, „Învăţături 
ale avei Dorothei”, scrise la Bistriţa în 1750, de Ilarion ierodiacon; „Învăţăturile Sf. Theodor 
Studitul” şi „Legenda Duminecii”, copiate tot la Bistriţa, de Ioan grămătic, la anul 1766.149 
Deprinderi de citire se vor fi  format şi prin lectura pe diferite cărţi religioase, calendare, 
gromovnice etc., ca de exemplu „Leavstiţia lui Ion Scăraru”, scrisă la Cozia în 1765, de 
Grigore ieromonahul; „Mântuirea păcatoşilor” scrisă de Nicolae Monahul, la Hurez, în 
1693, „Cuvintele lui Simeon Thesalonicianul”, copiată de Radu Logofeţelul la Râmnic, 
în 1737; „Vămile Văzduhului” scrisă de Ilarion ieromonah, la Bistriţa, în 1751; „Oglinda 
blagosloveniei” copiată de Ion Râmniceanu, la Hurez, în 1779 şi de Grigore Râmniceanu, 
la Râmnic, în 1783.150 

Mănăstirea Bistriţa a dispus de un apreciabil fond de carte.
Aici a fost una dintre cele mai importante biblioteci ale ţării, cu fonduri de carte 

veche. În afară de documentele şi cărţile duse de către Alexandru Odobescu la Bucureşti, 
de la Bistriţa, în a doua jumătate a secolului trecut, în anul 1885, istoricul Grigore 
Tocilescu a ridicat de la Bistriţa şi a dus la Muzeul Naţional din Bucureşti un număr de 38 
manuscrise, dintre care 24 româneşti, 6 slavone şi 8 greceşti şi 393 tipărituri. Cele 393 
volume au fost formate din 228 tipărituri greceşti, 15 slavone, 13 latine, 43 greco-latine, 
5 diverse şi 89 româneşti. Tot el a ridicat şi cele 20 de cărţi de la Arnota.151 

Printre cărţile afl ate în biblioteca Bistriţei, s-au afl at şi două gramatici.152 Cel din 
urmă, Chiriac Râmniceanu, arată şi el că începuturile învăţăturii le-a făcut la sfârşitul 

146  Andrei N., Pârnuță Gh., Istoria învățământului în Oltenia, vol. I, p. 121
147  Andrei N., Pârnuță Gh., Istoria învățământului în Oltenia, vol. I, p. 126
Vezi și  Pârnuță Gh., Din istoria culturii și școlii din județul Vâlcea, p. 154
148  Andrei N., Pârnuță Gh., Istoria învățământului în Oltenia, vol. I, p. 144
149  Andrei N., Pârnuță Gh., Istoria învățământului în Oltenia, vol. I, p. 145
150  Andrei N., Pârnuță Gh., Istoria învățământului în Oltenia, vol. I, p. 145
151  Ionașcu Ion, Contribuții la istoricul mănăstirii Hurez, Craiova, 1935, p. 50
Vezi și Andrei N., Pârnuță Gh., Istoria învățământului în Oltenia, vol. I, p. 131
152  Bălan Maria, Contribuții la istoria învățământului din Oltenia în sec. al XVIII-lea, Studii și materiale de istorie medie, 

vol. VI, București, 1973, p. 289
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secolului al XVIII-lea, la Mănăstirea Bistriţa, de unde se duse spre o mai înaltă cultură la 
Mitropolia din Bucureşti, apoi la Cernica, de acolo la Tismana, unde ajunse diacon şi mai 
târziu preot. A vizitat Mănăstirea Neamţ - focarul învăţăturii bisericeşti din Moldova, a fost 
de câteva ori la Muntele Athos din Grecia. S-a retras apoi la Mănăstirea Căluiul, unde a 
ajuns egumen. Ne-a rămas de la el descrierile călătoriilor sale şi numeroase manuacrise 
cuprinzând cărţi greceşti traduse în romaneşte. A scris istoria evenimentelor din 1821.153

Printre cărturarii transilvăneni care au trecut pe la Bistriţa în a doua jumătate 
a secolului al XVIII-lea, amintim pe Macarie. El a fost cel mai învăţat dintre călugării 
mănăstirii Cernica, ştia limbile latină şi greacă, fusese pe la Athos şi a fost prieten cu 
renumitul cărturar Paisie din Moldova. A ajuns la Mănăstirea Bistriţa, apoi a devenit 
arhimandritul Mitropoliei din Bucureşti (1781-1787), unde a ţinut predici mult ascultate.154

Unul dintre cărturarii de seamă care au stat un timp la Bistriţa şi Arnota din 
apropiere, a fost Dionisie Eclesiarhul. S-a afi rmat că el s-ar fi  născut în Pietrarii Vâlcii155 
sau în Stoeneşti, localitate vecină cu Pietrarii, în jurul anului 1740, în perioada când 
Climent din Pietrari se afl a în fruntea episcopiei de la Râmnic. Dionisie Eclesiarhul este 
autorul Hronografului - o cronică a Țării Româneşti dintre anii 1764 şi 1815. 

El a fost considerat unul dintre cei mai de seamă cărturari pe care i-a avut vreodată 
Bistriţa, asemenea înaintaşilor săi, episcopul Teofi l II, Mihail Moxa şi alţii.156 El a scris şi 
Pomelnicul bisericii Țigănia din Bistriţa, numită astăzi „Biserica de la Păr”.157 Dionisie 
Eclesiarhul a fost mai întâi preot, iar după decesul soţiei sale, pe la 1766, îl afl ăm la 
Mănăstirea Hurezi, unde venise să se călugărească. Aici, egumenul mănăstirii, Dionisie, 
îi dă lui Dionisie Eclesiarhul sa copieze cărţi şi manuscrise. Un timp îl afl ăm la Episcopia 
Râmnicului. A fost pentru scurtă vreme egumen al Mănăstirii Arnota (1770-1777), apoi 
eclesiarh (păstrător al arhivelor) la Episcopia Râmnicului, adus aici pentru a doua oară. 
La Râmnic şi-a început activitatea de arhivist şi alcătuitor de condici de documente. 
Când a venit a doua oară la Râmnic, a fost adus de episcopul Chesarie (1773-1780), în 
vremea căruia Tipografi a de la Râmnic a fost deosebit de activă şi pe care Dionisie îl va 
fi  ajutat în munca sa de pregătire şi editare a cărţilor bisericeşti, îndeosebi a mineelor. 
Aici a alcătuit Condica de documente a Episcopiei, însumând trei volume, muncă pe care 
a terminat-o în vremea păstoriei episcopului Pilaret (1787). Din septembrie 1792, după 
venirea lui Nectarie, un grec din Moreea, ca episcop al Râmnicului, Dionisie Eclesiarhul 
a fost înlăturat de la Episcopie. El a mai peregrinat pe la mai multe mănăstiri din Oltenia, 
continuându-şi activitatea de caligraf şi arhivist, alcătuind condica Mănăstirii Bistriţa, 
precum şi condicile mănăstirilor Govora și Arnota. A fost eclesiarh al Mănăstirii Bistriţa 

153  Mironescu Athanase, Istoria Eparhiei Râmnicului, București, 1906, p. CXII
154  Meteș Ștefan, Emigrări românești din Transilvania în sec. XII-XX, Ediția a II-a, Editura Științifi că și Enciclopedică, 

București, 1977, p. 174-175
155  Sacerdoțeanu A., Câteva acte mărunte. De unde era Dionisie Eclesiarhul?, Arhivele Olteniei, anul XIV, nr. 79-82, 

mai-decembrie 1935, p. 518-519
156  Ion Donat, Mănăstirile Olteniei, Almanahul Ramuri, Craiova, 1967, p. 38
157  Bălășel Teodor, Un manuscris din 1798 al lui Dionisie Eclesiarhul, Arhivele Olteniei, anul XV, 1936, nr. 83-85, mai-

decembrie 1935, p. 100
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(1795-1799) şi egumen al schitului Mănăileşti (1799-1801)158 din satul Genuneni, comuna 
Frânceşti -Vâlcea.

La 1804, a ajuns eclesiarh la Mitropolia din Bucureşti. Aici el a organizat o şcoală 
de caligrafi  şi arhivişti, scriind cele mai frumoase condici şi copiind fonduri impresionante 
de documente istorice. A rămas aici până în 1813, după care s-a retras la Craiova, unde 
şi-a continuat munca de traducător de documente, caligraf şi dascăl. A murit bătrân şi 
sărac, probabil în anul 1820.159

Dionisie Eclesiarhul, prima învăţătură şi-a însuşit-o la una din şcolile mănăstireşti. 
El ar fi  urmat o şcoala de slavonie. A ajuns să cunoască mai multe limbi: slavona, avea 
cunoştinţe sumare de rusă, greacă şi probabil turcă, de istorie, geografi e, astronomie, 
toponimie, aritmetică, fi ind pentru vremea lui, un învăţat. Dionisie cărturarul şi-a decorat 
manuscrisele sale - condicile şi pomelnicele - cu numeroase miniaturi şi gravuri. A fost 
legător de cărţi şi tipograf. De la el ne-au rămas desene ale unor biserici de mănăstiri, 
printre care şi cel al Bistriţei, acesta reprezentând o deosebită valoare istorică, deoarece 
acest monument istoric nu se mai afl ă astăzi.160

Un renumit miniaturist vâlcean a fost monahul Pahomie de la Bistriţa. Dintre 
lucrările deosebite din punct de vedere artistic ale acestuia, sunt amintite pomelnicele 
bisericilor din Bumbuieşti (Argeş), Bărbăteşti (Vâlcea) şi Râmnicu Vâlcea - Biserica 
„Buna Vestire”, ilustrate cu multă fi neţe de Pahomie între anii 1818-1824. Miniaturile lui 
Pahomie au fost realizate într-o perioadă în care miniatura şi manuscrisul au fost tot mai 
mult eclipsate de gravură şi tipar.161 

Șezând la Mănăstirea Bistriţa, Pahomie şi-a creat un bun renume de caligraf 
primind numeroase comenzi plătite de diverşi oameni. Astfel, pomelnicul bisericii din 
Bumbuieşti a fost executat la comanda negustorului Dumitru sin Tudor Râmniceanu, 
care avea legături comerciale cu Sibiul. Acest Pomelnic a fost lucrat în anul 1818, fi ind 
unul dintre primele realizate de caligraf.162 Pentru Pomelnicul bisericii din Bărbăteşti, 
oamenii de aici au dat o sumă importantă de bani, lucrarea fi ind realizată în anul 1824.163

De pomelnicul bisericii „Buna Vestire” din oraşul Râmnicu Vâlcea s-a interesat 
„...jupan Dimitrie ginerele dumnealui jupan Câmpulungeanul”. În manuscrisele sale 
Pahomie a reprezentat scene de inspiraţie şi factură religioasă, dar şi câte o miniatură 
reprezentând stema Țării Româneşti.164

În secolul al XVIII-lea, interesul sporit pentru învăţătura de carte a dus la apariţia 
cărţii destinate exclusiv instruirii şi educării tinerilor.

Prima carte tipărită în Țara Românească în acest secol, în scop didactic a fost 
„Întâia învăţătură pentru tineri”, apărută la Râmnicu Vâlcea în anul 1726, prin grija 
158  Dionisie Eclesiarhul, Hronograf (1764-1815), Editura Academiei R.S.R, 1987, p.6, Transcrieri după origial, indice 

și glosar de Dumitru Bălașa, studiu introductiv de D. Bălașa și N. Stoicescu, note și comentarii de N. Stoicescu
159  Dionisie Eclesiarhul, Hronograf (1764-1815), Editura Academiei R.S.R, 1987, p.7
160  Dionisie Eclesiarhul, Hronograf (1764-1815), Editura Academiei R.S.R, 1987, p.6 și 9
161  Iancu Mioara, Un miniaturist vâlcean – Pahomie de la Bistrița, Studii Vâlcene, Rm. Vâlcea, 1972, p. 155
162  Iancu Mioara, Un miniaturist vâlcean – Pahomie de la Bistrița, Studii Vâlcene, Rm. Vâlcea, 1972, p. 155 și 159
163  Iancu Mioara, Un miniaturist vâlcean – Pahomie de la Bistrița, Studii Vâlcene, Rm. Vâlcea, 1972, p. 156
164  Iancu Mioara, Un miniaturist vâlcean – Pahomie de la Bistrița, Studii Vâlcene, Rm. Vâlcea, 1972, p. 159
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tipografului Ilie de le Cernavodă.165 Cererea de carte didactică a făcut ca în anul 1740 
să se tipărească în aceeaşi tipografi e „Bucoavnă pentru învăţătura pruncilor”, cu text în 
limba română.166

În scop didactic, au mai circulat pe la şcoala de la Bistriţa „Gramatica” lui Ienăchiţă 
Văcărescu, tipărită la Râmnic în anul 1787, „Antologie de sentimente morale”, tipărită de 
Antim Ivireanu la 1714, „Istoria Troadei”, scrisă de Ion Grămăticul de la Bistriţa în 1767, 
amintită mai sus şi altele.167

În această perioadă, dascălii aveau preocupări pentru îmbunătăţirea metodelor 
de învăţământ. La început se foloseau metode care făceau învăţământul greoi, printr-o 
predare dogmatică, învăţare mecanică pe de rost. Învăţarea literelor şi a cuvintelor se 
făcea după metoda onomatologică, după denumirea lor în slavoneşte (az, buche, vede, 
glagole). Pentru învăţarea de cuvinte şi propoziţii se întrebuinţa metoda psihologică. 
Dascălul urmărea ca elevii să-şi însuşească cât mai multe cuvinte prin scrierea, deasupra 
unui cuvânt, a mai multor sinonime şi omonime. Alfabetul se învăţa pe de rost de la 
început la sfârşit, de la sfârşit la început şi pe sărite.168 Memorarea textelor se făcea 
mecanic: elevul îl citea şi îl recitea până îl învăţa. Copiii învăţau pe de rost cuvintele, 
rugăciuni, texte, psalmi, versuri, atât în orele de curs cât şi în drumul de la şcoală până 
acasă.169

O altă metodă era aceea a modelelor, elevii fi ind puşi să imite modelele arătate de 
dascăl. Învăţarea scrierii caligrafi ce se făcea prin metoda exerciţiilor. Dascălii foloseau 
des metoda expunerii şi a conversaţiei. Se făceau multe conversaţii între elevi şi între 
aceştia şi dascăli.170

În secolul al XVIII-lea metodele de învăţământ s-au diversifi cat, ajutând la 
îmbunătăţirea procesului de învăţământ.

Ca şi în secoul precedent, la studiul limbilor se folosea metoda exerciţiilor, a 
conversaţiei dintre elevi şi pedagogi.

„Întâia învăţătură pentru tineri” şi „învăţătura creştinească”, tipărite la Râmnic, 
indicau folosirea metodei prin întrebări şi răspunsuri. Această metodă denumită „socratică” 
o întâlnim întrebuinţată în mod frecvent în cărţile populare care au circulat la Mănăstirea 
Bistriţa: „Esopia”, „Varlaam şi Ioasaf”. Ea era folosită nu numai pentru copii, dar şi pentru 
vârstnici, având drept scop a pregăti pe om să se orienteze în viaţa practică. Metoda 
exemplului a fost mult folosită în cărţile populare care au văzut lumina zilei la Bistriţa.

165  Pârnuță Gh., Istoria învățământului și gândirea pedagogică din Țara Românească (sec. XVII-XIX), Editura Didactică 
și Pedagogică, București, 1971, p. 86

166  Pârnuță Gh., Istoria învățământului și gândirea pedagogică din Țara Românească (sec. XVII-XIX), Editura Didactică 
și Pedagogică, București, 1971, p. 165

167  Pârnuță Gh., Istoria învățământului și gândirea pedagogică din Țara Românească (sec. XVII-XIX), Editura Didactică 
și Pedagogică, București, 1971, p. 165

168  Pârnuță Gh., Istoria învățământului și gândirea pedagogică din Țara Românească (sec. XVII-XIX), Editura Didactică 
și Pedagogică, București, 1971, p. 87-88

169  Pârnuță Gh., Istoria învățământului și gândirea pedagogică din Țara Românească (sec. XVII-XIX), Editura Didactică 
și Pedagogică, București, 1971, p. 87-88

170  Pârnuță Gh., Istoria învățământului și gândirea pedagogică din Țara Românească (sec. XVII-XIX), Editura Didactică 
și Pedagogică, București, 1971, p. 87-88
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La alcătuirea „epistolelor” se folosea procedeul modelelor, prin care se puneau în 
practică cunoştinţele predate la logică şi retorică.

Studiului individual i se acorda o importanţă deosebită. Se făcea atât înainte de 
începerea lecţiilor, după terminarea lor, cât şi cu lampa de noapte.171

Trecând prin momente grele în primele decenii ale secolului al XIX-lea, mănăstirea 
Bistriţa părăginindu-se, activitatea şcolii s-a mutat la schitul Păpuşa din apropiere, în 
Ocolul satului Pietreni, (astăzi pe teritoriul actualului sat Bistriţa). Astfel, într-o adresă 
către Ocârmuire se arată că în Plaiul Cozia erau deschise şcoli din vechime. La schitul 
Păpuşa al Mănăstirii Bistriţa, din Ocolul satului Pietreni, în anul 1835 erau ieşiţi de la 
învăţătură 6 şi 15 intraţi şi anume: Mihăilă sin Maria Popescu văduva de la Costeşti, 
Alecu sin popa Ion Filistescu de la Costeşti, Nicolae şi Dumitru brat sin popa Grigore 
din Vârleni, Alexandru sin popa Ciorgan, Ion sin deaconul Stan Gheorghe - ieşiţi; şi 
Gheorghe sin popa Ioan Coadă, Nicolae sin Oprea Bourescu - toţi din Pietreni, Ion sin 
Radu Stribega, Nicolae şi Ion Brat sin popa Gheorghe de la Bogdăneşti, Dumitru sin 
deaconul Dumitru Băşică, Costică sin popa Băşică, Gheorghe al popii Radului de la 
Păuşeşti de Otăsău, Ion sin Nicolae al lui sin Mihăilă de la Băbeni, Ilie sin popa Ion 
Filistescu, Dumitru şi Gheorghe sin deaconu Ilie Nicolae sin popa Cârstea Popescu, 
Dincă sin popa Cârstea Pilistescu de la Costeşti - intraţi.172

CAP.III. ÎNVȚĂMÂNTUL DIN COSTEȘTI DE LA 
1838 PÂNĂ LA ANUL 1918

ŞCOALA DE LA BISTRIȚA

Jumătatea secolului al XlX-lea a fost un moment de schimbare totală a Mănăstirii 
Bistriţa, o trecere de la Bistriţa medievală la cea de azi. Ultima reparaţie a vechii biserici 
- a Craioveştilor - a fost făcută pe la anul 1820 de către banul Grigore Brâncoveanu.

Biserica mare şi clădirile mănăstirii au fost avariate de cutremurul din 1838.173 
Vântul, ploaia, zăpada şi gerul, frământările anilor ce au urmat au dus Bistriţa în ruină. 
În anul 1842, scriitorul Grigore Alexandrescu, vizitând Bistriţa împreună cu prietenul său 
Ion Ghica, au afl at-o în această stare, după ce un călugăr de la Cozia le spusese: „la noi 
pică, dar la Bistriţa plouă”.174  Biserica mănăstirii şi clădirile din jur au fost dărâmate şi 
rezidite între anii 1846-1855, după planurile arhitectului de origine germană I. Schlatter 

171  Pârnuță Gh., Istoria învățământului și gândirea pedagogică din Țara Românească (sec. XVII-XIX), Editura Didactică 
și Pedagogică, București, 1971, p. 172-173

172  Arhivele Statului Rm. Vâlcea, Fond Ocârmuirea județului Vâlcea, dosar 119/1835, f. 39-40
173  Pr. Sandu Dumitru și alții, Eparhia Râmnicului și Argeșului, vol. I, Rm. Vâlcea. 1976, p. 174
174  Alexandrescu Grigore, Versuri și proză, Editura Tineretului, București, 1967, p. 246
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şi ale românului Scarlat Benis, ajutat de Iuliu Traivald, cei care au făcut şi planul Arnotei, 
sub domnitorii Gheorghe Bibescu şi Barbu Ştirbei. Pictura a fost făcută de Gheorghe 
Tatărescu, cel care a pictat şi la Episcopia Râmnicului.175

Legat de lupta pentru unitate naţională a românilor, în perioada anterioară revoluţiei 
de la 1848, amintim răspândirea „Gazetei de Transilvania” în această zonă din nordul 
Olteniei, la această publicaţie fi ind abonat egumenul Gavril Bistrițeanu de la Mănăstirea 
Bistriţa. „Gazeta de Transilvania”, ziar din Braşov, a apărut în anul 1838, sub conducerea 
profesorului Gheorghe Bariţiu, unul dintre fruntaşii revoluţionari transilvăneni de la 
1848. Înfruntând foarte mari greutăţi, „Gazeta” a luptat în coloanele ei pentru drepturile 
culturale şi politice ale poporului român, a luat poziţie hotărâtă şi în chestiunea limbii. 
Chiar Gheorghe Bariţiu, în suplimentul „Gazetei”, „Foaie pentru minte, inimă şi literatură”, 
arată ca între românii din Transilvania şi cei din Moldova şi Țara Românească, este un 
contact  „naţional strâns”, care chezăşuieşte existenţa naţiunii române.176

Din corespondența dintre August Treboniu Laurian şi Gheorghe Bariţiu, afl ăm 
printre cei abonaţi la „Gazeta de Transilvania” şi pe egumenul Bistriţeanu, al Mănăstirii 
Bistriţa. Acest lucru reiese din conţinutul a trei documente datând din 1846. Egumenul 
Gavril Bistriţeanu se număra printre puţinii abonaţi din Țara Românească, la revista 
amintită, alături de personalităţi de seamă ale culturii şi vieţii politice româneşti din 
acea vreme, printre care amintim pe Nicolae Bălcescu, prof. August Treboniu Laurian, 
procuror Cezar Bolliac, căpitan Pleşoianu, postelnicul Ştefan Golescu, maiorul Voinescu, 
arhimandrit Eufrosin Poteca ş.a..177

Referitor la revoluţia de la 1848, amintim faptul că printre cei 31 comisari de 
propagandă stabiliţi în judeţele din Oltenia, a activat în judeţul Vâlcea, alături de alţi 6 
membri, şi Teodor Zăgănescu, iconomul Bistriţei.178 Alte documente de arhivă ne relatează 
despre contribuţia adusă la revoluţia de la 1848, de monahul de la Bistriţa. Astfel, dintr-
un raport al Ocârmuirii episcopiei de Râmnic, către mitropolit, reiese că în Oltenia au 
luat parte activă 6 feţe bisericeşti. Aceştia au fost: Ieromonahul Atanasie, fostul paroh al 
bisericii Episcopiei din Râmnic, Teodor Zăgănescu - iconomul Mănăstirii Bistriţa, preotul 
Radu Şapcă din Celei, protopopul Marin Vădăstriceanu al plăşilor Ocolul, Oltul de Jos şi 
Balta din judeţul Romanaţi, monahul Veniamin Zăgănescu de la Mănăstirea Tismana şi 
ieromonahul Athanasie Stoenescu de la Episcopia din Craiova.179

O altă lista a comisarilor de propagandă, întocmită în noiembrie 1848, atestă 
pentru judeţul Vâlcea un număr de 7 comisari: D. Zagănescu, V. Ștefănescu, Teodor 
Zăgănescu, economul Mănăstirii Bistriţa, C. Cutcudache, de la 27 iunie 1848 şi I. 
Procopie, G. Râureanu şi S. R man, de la 19 iulie 1848, cu câte 500 lei pe lună leafă.180

175  Pr. Sandu Dumitru și alții, Eparhia Râmnicului și Argeșului, vol. I, Rm. Vâlcea. 1976, p. 174
176  Istoria României, vol. III, p. 1028
177  Bodea Cornelia, Lupta românilor pentru unitate națională 1834-1839, Editura Academiei R.S.R., București, 1967, 

p. 279, 285 și 289
178  Petrescu Ileana, Osiac Vladimir, Anul 1848 în Oltenia, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 1973, p. 67
179  Pârvulescu A.M., Contribuțiuni la revoluția de la 1848 din Oltenia. Rolul preotului Popa Șapcă și a altor fețe 

bisericești în această mișcare, Arhivele Olteniei, anul XII, nr. 67-68, Craiova, 1933, p. 191
180  Tamaș C., Bardașu Petre, Purece Sergiu și Nestorescu-Bălcești Horia, Revoluția de la 1848 în județul Vâlcea, 
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Vedem că şi monahul Theodor Zăgănescu de la Mănăstirea Bistriţa şi-a adus 
aportul la revoluţia de la 1848, alături de cei mai de seamă reprezentanţi ai clerului oltean, 
dintre care iese în evidenţă personalitatea foarte cunoscută a lui Radu Şapcă din Celei. 
Faptul acesta prezintă o mare importanţă şi ajungem la concluzia că Bistriţa continua să 
aibă printre monahii săi, oameni activi, preocupaţi de rezolvarea unor probleme ale vremii 
şi pătrunşi de profunde sentimente patriotice. După înfrângerea revoluţiei, a fost anchetat 
şi călugărul Zăgănescu (Theodor sau Theodorit), economul amintit de la Bistriţa, alături 
de alţii, de Comisia alcătuită pentru cercetarea celor amestecaţi în fapte revoluţionare. A 
fost denunţat de C. Halepliu. Arestarea lui Theodor Zăgănescu a fost cerută şi de Neofi t, 
mitropolitul Ungrovlahiei, fostul preşedinte al Guvernului Provizoriu. C. Halepliu îl acuza 
că ar fi  zis că „la a doua revoluţie ce o să se facă să se piarză toate viţele de boier”.181

La Mănăstirea Bistriţa a fost adus în surghiun protopopul oraşului Caracal, Marin 
Vădăstriceanu, vinovat de arderea „Regulamentului Organic”. Acest lucru reiese din 
adresa „Comisiei cercetării vagabonzilor din judeţul Romanaţi”, din 11 aprilie 1849, pe 
care a înaintat-o departamentului din Lăuntru, împreună cu numele celor care au ars 
regulamentul.182

Fondul arhivistic şi biblioteca de la Mănăstirea Bistriţa cât şi cea de la Arnota, care 
au posedat un valoros tezaur cultural, a fost cunoscut, după cum arată Nicolae Iorga, şi 
de istoricul şi marele revoluţionar de la 1848, Nicolae Bălcescu.183

Pentru anii anteriori Unirii de la 1859, amintim că Ieronim, egumenul Bistriţei, a 
fost ales deputat în Adunarea ad-hoc. Acesta fi gura pe lista trimisă la 27 septembrie 
1857 de către Nifon, mitropolitul Ungrovlahiei către Ministerul de Interne.184

În tot acest timp, nu mai avem ştiri despre şcoala de la Mănăstirea Bistriţa, după 
anul 1838 fi inţând şcolile săteşti, la sate, cu un deceniu mai devreme de revoluţia de 
la 1848. Au avut loc marile momente istorice - la scară naţională - revoluţia de la 1848, 
actul Unirii Principatelor de la 1859 şi evenimentele legate de războiul pentru câştigarea 
independenţei - care s-a legat şi de Mănăstirea Bistriţa, de acest loc încărcat de istorie, 
dar şi de oamenii ei.

La 1877 - 1878, în timpul războiului de independenţă, palatul domnesc de la 
Bistriţa a găzduit un spital al Crucii Roşii, care s-a îngrijit de sănătatea prizonierilor turci 
şi a soldaţilor români.185

Amintim faptul că până la 1877 și câtva timp după aceea, se mai păstrau încă 
la Bistriţa unele dintre splendorile palatului domnesc, apartamentele îmbrăcate în atlas 

Studii și documente, cu o prefață de Dan Berindei, Societatea Prietenii Muzeului Bălcescu, Bălcești pe Topolog, 
1978, p. XIII

181  Tamaș C. și alții, Revoluția de la 1848 în județul Vâlcea, Studii și documente, Societatea Prietenii Muzeului 
Bălcescu, Bălcești pe Topolog, 1978, p. XIV

182  Petrescu Ileana, Documente privind revoluția din 1848 din Oltenia, Editura Academiei R.S.R., Craiova, 1969 
(Documente Istorice II), documentul nr. 257, p. 254

183  Teodorescu Barbu, Bălcescu în opera lui Nicolae Iorga, Studia (1970-1971), Bălcești pe Topolog, 1971, p. 314 
184  Documente privind unirea Principatelor, vol. I, Doc. interne, 1854-1857, București, 1961, doc. 711, p. 573
185  Răutu Melete, Monografi a eclesiastică a județului Vâlcea, p. 30
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ale domnului şi ale doamnei, oglinzile şi candelabrele pentru lumânările de seu, ca şi 
grandioasele fanioane de la intrare.186

Din procesul-verbal încheiat la 10 septembrie 1877, afl ăm despre recrutarea unui 
număr de patru călugări ca infi rmieri la spitalele militare. Aceştia au fost: părinţii Teofi lact 
Maxim şi Iezechil Roşcovanu şi monahii Daniil Surcel şi Climent Miclescu.187 Cu multă 
energie, devotament şi dragoste de patrie, înfruntând numeroase obstacole, monahii 
de la Bistriţa au reuşit să fi e la înălţimea sarcinilor încredinţate în momentul când patria 
apela la sacrifi ciul întregului popor. Cei patru călugări amintiţi au lucrat ca infi rmieri la 
Spitalul din Turnu Măgurele şi la Spitalul „Independenţa” din Craiova.188

La 14 februarie 1878, Orest Baldovin, superiorul Mănăstirii Bistriţa, înştiința 
Episcopia Râmnicului că la 5 februarie 1878, pe la orele 6-7 seara, a sosit la Mănăstirea 
Bistriţa un detaşament de peste 500 prizonieri turci, escortaţi şi conduşi de câţiva soldaţi 
români sub comanda unui singur locotenent însoţit de un medic.189 În realitate, era vorba 
de 478 prizonieri, dintre care 47 bolnavi, paza lor fi ind asigurată de 45 ostaşi români.190 Din 
„situaţia numerică de toate gradele superioare şi inferioare din detaşamentul Mănăstirii 
Bistriţa”, afl ăm că la 17 februarie 1878 acesta era alcătuit dintr-un ofi ţer cu gradul de 
locotenent, fi ind vorba de locotenentul P. Ionescu, ca şef al Depoului de prizonieri turci, 
un doctor şi 45 grade inferioare - câte un sergent major, un caporal şi 42 soldaţi.191 Prin 
telegrama emisă la 25 februarie 1878, prefectul D. Sămulescu cerea Episcopiei sa dea 
ordin Mănăstirii Bistriţa să elibereze toate încăperile de la parter, de către monahi şi 
aceştia să se permute în catul de sus, pentru internarea prizonierilor turci.192 În aceeaşi 
zi, Episcopia Râmnicului informa Ministerul Cultelor că la Mănăstirea Bistriţa au fost 
internaţi un număr de 500 prizonieri turci, fără a se cere acordul de principiu. Episcopul 
Atanasie se arăta nemulţumit că au fost internaţi prizonieri turci într-un locaş bisericesc 
fără să fi e anunţat în prealabil, cu atât mai mult cu cât la Bistriţa se afl ă „relicvele Sf. 
Grigore, susţinute de părinţii noştri cu multă veneraţie şi devotament”, arătându-se 
îngrijorat să nu li se întâmple ceva. Se arăta că la Mănăstirea Bistriţa, una dintre cele 
mai măreţe, se spera să se aşeze unul dintre cele patru orfelinate votate de corpurile 
legiuitoare a se înfi inţa din nou.193

186  Drăghiceanu Virgil, Monumentele Olteniei, B.C.M.I., XXVI, fasc. 76 (aprilie-iunie 1933), p. 55-58
187  Cristea Piteșteanul Gherasim, Războiul de independență în documentele Episcopiei Râmnicului și Argeșului, Rm. 

Vâlcea, 1977, doc. 24, p. 36
188  Cristea Piteșteanul Gherasim, Războiul de independență în documentele Episcopiei Râmnicului și Argeșului, Rm. 

Vâlcea, 1977, doc. 24, p. 14
189  Cristea Piteșteanul Gherasim, Războiul de independență în documentele Episcopiei Râmnicului și Argeșului, Rm. 

Vâlcea, 1977, doc. 55 și 56, p. 59-61
190  Cristea Piteșteanul Gherasim, Războiul de independență în documentele Episcopiei Râmnicului și Argeșului, Rm. 

Vâlcea, 1977, doc. 24, p. 16
191  Tamaș Corneliu, Bardașu Petre, Purece Sergiu, Nestorescu-Bălcești Horia, Contribuția județului Vâlcea la 

susținerea războiului de independență (1877-1878), Studii și documente, Societatea Prietenii Muzeului Bălcescu, 
Bălcești pe Topolog, 1977, doc. 420, p. 562

192  Cristea Piteșteanul Gherasim, Războiul de independență în documentele Episcopiei Râmnicului și Argeșului, Rm. 
Vâlcea, 1977, doc. 57, p. 62

193  Cristea Piteșteanul Gherasim, Războiul de independență în documentele Episcopiei Râmnicului și Argeșului, Rm. 
Vâlcea, 1977, doc. 59, p. 62-63
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În cursul lunii martie se amintesc îmbolnăviri de tifos. Astfel, la 26 martie 1877, 
superiorul Mănăstirii Bistriţa, arhimandritul Orest Baldovin informa Episcopia că doi 
călugări au încetat din viaţă din cauza tifosului. Aceştia au fost: ieromonahul Teofi lact 
Maxim - cel care fusese recrutat ca infi rmier în septembrie 1877 şi monahul Pantelimon 
Petrescu, încetat din viaţă în ziua de 26 martie 1878, fi ind atacaţi de tifosul provenit de 
la prizonierii turci.194

Episcopul Atanasie al Râmnicului arăta că, luându-se în consideraţie faptul că 
tifosul este încins în Mănăstirea Bistriţa, s-a dat voie părintelui arhimandrit din amintita 
mănăstire, a se permuta la Mănăstirea Arnota, iar acesta să intervină pe lângă prefectul 
judeţului Vâlcea, pentru a lua măsuri, pentru a se păzi biserica mănăstirii şi odoarele 
sale.195 La 4 aprilie 1878 s-a cerut chiar să se ridice prizonierii turci de la Bistriţa.196

Ministerul Cultelor informa la 12 aprilie 1878 Episcopia Râmnicului, că s-au luat 
măsuri pentru paza Mănăstirii Bistriţa şi a personalului acestei mănăstiri.197

La 17 aprilie 1878, prizonierii turci nu se mai afl au la Mănăstirea Bistriţa. La acea 
dată, arhimandritul Orest Baldovin, superiorul mănăstirii, adresându-se episcopului 
Râmnicului, arată că o dată cu plecarea prizonierilor turci a dispărut şi tifosul. La mănăstire 
a venit un căpitan cu mulţi ofi ţeri şi soldaţi români, aducând cu ei o sumă mare de care 
încărcate cu tot felul de materiale, ca să formeze un depou de îmbrăcăminte şi altele 
pentru armată, în curând urmând sa sosească şi un număr de 200 soldaţi maeştri spre 
executarea operaţiunilor. Se specifi că faptul că aceştia urmau să ocupe toate camerele 
mănăstirii, afară de cele locuite de călugări.198

Telegrama Episcopiei Râmnicului din 14 mai 1878, către Ministerul Cultelor, 
specifi ca că la Mănăstirea Bistriţa s-au dat deja 14 camere pentru depoul armatei şi un 
număr de 14 camere au rămas pentru soborul mănăstirii. Se opina că părinţii (călugării) 
să rămână în mănăstire.199 Prefectul judeţului Vâlcea, la 13 mai 1878, cerea episcopului 
Râmnicului, mutarea de urgenţă a călugărilor de la mănăstirea Bistriţa la Mănăstirea 
Arnota şi la alte mănăstiri, conform ordinului primului ministru.200 În rezoluţia pusă pe 
documentul respectiv, episcopul Atanasie al Râmnicului specifi ca să se comunice 
telegrafi c Ministerului Cultelor cererea din adresă, arătând imposibila îndeplinire a ei, din 
cauză că Mănăstirea Arnota era ruinată. Cerea să se arate la care alte mănăstiri se vor 

194  Cristea Piteșteanul Gherasim, Războiul de independență în documentele Episcopiei Râmnicului și Argeșului, Rm. 
Vâlcea, 1977, doc. 65, p. 66-67

195  Cristea Piteșteanul Gherasim, Războiul de independență în documentele Episcopiei Râmnicului și Argeșului, Rm. 
Vâlcea, 1977, doc. 65, p. 66-67

196  Cristea Piteșteanul Gherasim, Războiul de independență în documentele Episcopiei Râmnicului și Argeșului, Rm. 
Vâlcea, 1977, doc. 68, p. 68-69

197  Cristea Piteșteanul Gherasim, Războiul de independență în documentele Episcopiei Râmnicului și Argeșului, Rm. 
Vâlcea, 1977, doc. 70, p. 70-71

198  Cristea Piteșteanul Gherasim, Războiul de independență în documentele Episcopiei Râmnicului și Argeșului, Rm. 
Vâlcea, 1977, doc. 72, p. 71

199  Cristea Piteșteanul Gherasim, Războiul de independență în documentele Episcopiei Râmnicului și Argeșului, Rm. 
Vâlcea, 1977, doc. 82, p. 78

200  Cristea Piteșteanul Gherasim, Războiul de independență în documentele Episcopiei Râmnicului și Argeșului, Rm. 
Vâlcea, 1977, doc. 80, p. 77
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putea muta şi ce mijloace de transport sunt, dacă încetează serviciul divin la Bistriţa şi ce 
se va face cu moaştele lui Grigore Decapolitul.201

La 14 mai 1878, superiorul Mănăstirii Bistriţa, arhimandritul Orest Baldovin, 
raporta Episcopiei că au fost date cele 14 camere în primire comandanţilor depourilor, 
pentru înlesnirea necesităţilor ce au, s-au şi dat în primire chiar de la venirea colonelului 
Tamorat, rămânând numai 14 camere pentru călugării afl aţi în mănăstire.202 Prin telegrama 
din 14 mai 1878, prefectul judeţului Vâlcea, D. Simulescu, cerea mutarea călugărilor 
de la Mănăstirea Bistriţa la Arnota, pentru a goli camerele mănăstirii, necesare pentru 
aşezarea depourilor armatei.203 Prin telegrama dată tot în ziua de 14 mai 1878, Episcopul 
Râmnicului - la rândul său - cerea prefectului de Vâlcea amânarea plecării călugărilor de 
la Bistriţa la Arnota, până va avea ordinul Ministerului Cultelor.204

Tot la aceeaşi dată, Episcopia Râmnicului cerea Ministerului Cultelor din Bucureşti 
să nu se mai mute călugării de la Mănăstirea Bistriţa la Arnota sau la alte mănăstiri, 
motivându-se că Arnota fi ind ruinată ar rămâne Bistriţa fără serviciul divin şi ce s-ar putea 
face cu moaştele Sf. Grigore Decapolitul.205

Telegrama Episcopiei Râmnicului către prefectul judeţului Vâlcea din 15 mai 
1878 specifi ca faptul că nu se vor mai strămuta călugării. Se arată că după telegrama 
Ministerului Cultelor cu numărul 4.489, „necesitatea depourilor şi armatei staţionate la 
Bistrița sunt satisfăcute, părinţii rămân acolo.”206

În ziua de 15 mai 1878, Ministrul Cultelor G. Chiţu comunica Episcopiei Râmnicului, 
prin telegrama nr. 4.489, că nu mai este necesară mutarea călugărilor de la Bistriţa la 
Arnota.207

Superiorul Mănăstirii Bistriţa, Ornest Baldovin, cerea Episcopiei să se anuleze 
ordinul de mutare a călugărilor la Arnota.208

Prin telegrama cu numărul 4.489 din 16 mai 1878, Episcopia arăta superiorului 
de la Bistriţa că s-a obţinut aprobarea de la minister să nu se mai mute călugării la 
Mănăstirea Arnota.209

201  Cristea Piteșteanul Gherasim, Războiul de independență în documentele Episcopiei Râmnicului și Argeșului, Rm. 
Vâlcea, 1977, doc. 80, p. 77

202  Cristea Piteșteanul Gherasim, Războiul de independență în documentele Episcopiei Râmnicului și Argeșului, Rm. 
Vâlcea, 1977, doc. 83, p. 78-79

203  Cristea Piteșteanul Gherasim, Războiul de independență în documentele Episcopiei Râmnicului și Argeșului, Rm. 
Vâlcea, 1977, doc. 84, p. 78-80

204  Cristea Piteșteanul Gherasim, Războiul de independență în documentele Episcopiei Râmnicului și Argeșului, Rm. 
Vâlcea, 1977, doc. 85, p. 80

205  Cristea Piteșteanul Gherasim, Războiul de independență în documentele Episcopiei Râmnicului și Argeșului, Rm. 
Vâlcea, 1977, doc. 86, p. 80-81

206  Cristea Piteșteanul Gherasim, Războiul de independență în documentele Episcopiei Râmnicului și Argeșului, Rm. 
Vâlcea, 1977, doc. 87, p. 81

207  Cristea Piteșteanul Gherasim, Războiul de independență în documentele Episcopiei Râmnicului și Argeșului, Rm. 
Vâlcea, 1977, doc. 88, p. 81-82

208  Cristea Piteșteanul Gherasim, Războiul de independență în documentele Episcopiei Râmnicului și Argeșului, Rm. 
Vâlcea, 1977, doc. 89, p. 82

209  Cristea Piteșteanul Gherasim, Războiul de independență în documentele Episcopiei Râmnicului și Argeșului, Rm. 
Vâlcea, 1977, doc. 90, p. 83
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Un document din 17 mai 1878 ne redă Ordinul Ministrului de război cu nr. 4578/1878 
semnat de director serviciu, locotenent colonelul Carp, de a se pune la dispoziţia armatei 
încă 14 camere la Mănăstirea Bistriţa, în care să se instaleze depourile de acolo.210

Comandantul Diviziei I militară teritorială înainta la 23 mai 1878, episcopiei, 
Ordinul Ministerului de război cu numărul 4578, de a se pune la dispoziţie 14 camere 
la Mănăstirea Bistriţa şi acestea să fi e date căpitanului Nicolau din Călăraşii de Vâlcea, 
din cele 14 camere oprite pentru monahii acestei mănăstiri, spre a se instala depourile 
armatei sosite acolo.211 Episcopia făcea la rându-i cunoscut la 2 iunie 1878, Mănăstirii 
Bistrița, Ordinul Ministrului de război pentru a se pune la dispoziţia căpitanului Nicolau 
din Călăraşii de Vâlcea, câteva din cele 14 camere locuite de părinţii mănăstirii, din câte 
vor mai fi  cu putinţă.212 La 13 iunie 1878, superiorul Mănăstirii Bistriţa arată că a mai 
cedat pentru depoul militar şi alte încăperi, din cele 14 camere locuite de părinţi, aceştia 
strămutându-se în 8 camere.213

Documentul din 9 septembrie 1878 ne relatează despre unele informaţii aduse 
la cunoştinţă Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii Publice de către superiorul Mănăstirii 
Bistriţa, referitor la unele distrugeri făcute de prizonierii turci în timpul şederii lor la 
mănăstire şi de către depourile armatei. Se arătă că prin „trimiterea şi staţionarea mai 
mult timp a prizonierilor turci şi depourilor armatei s-a cauzat o mare ruină obiectelor 
acestui stabiliment precum: geamurile, uşile, sobele, broaştele de la uşile caselor, cea 
mai mare parte dintr-însele lipsesc cu desăvârşire, rămânând deschise.”214 În perioada 
scursă de la Revoluţia din 1848 şi până în timpul războiului de independenţă de la 1877-
1878, n-au fost condiţii pentru existenţa unei şcoli pe lângă Mănăstirea Bistriţa, fi ind o 
perioadă de mari frământări, aşa cum s-a mai arătat. Reluarea fi rului școlii de la Bistriţa 
s-a făcut în cursul penultimului deceniu al secolului trecut. Începând de atunci, la Bistriţa, 
pe lângă călugării care au existat aici, au început să funcţioneze concomitent şi alte 
instituţii cu caracter social sau cultural.

Aici a funcţionat o şcoală militară (de ofi ţeri), numită „Școala subofi ţerilor de la 
Bistriţa”, care a contribuit la formarea de ofi ţeri pentru nevoile armatei. „Școala subofi ţerilor 
de la Bistriţa” a fost înfi inţată în toamna anului 1874, la Bucureşti, sub denumirea de 
„Şcoala Subofi ţerilor”.215 Această unitate de învăţământ se caracteriza prin aceea că elevii 
admişi erau în exclusivitate subofi ţeri destinaţi a fi  promovaţi ofi ţeri, în urma pregătirii ce 
aveau să o primească în şcoală.216

210  Cristea Piteșteanul Gherasim, Războiul de independență în documentele Episcopiei Râmnicului și Argeșului, Rm. 
Vâlcea, 1977, doc. 91, p. 84

211  Cristea Piteșteanul Gherasim, Războiul de independență în documentele Episcopiei Râmnicului și Argeșului, Rm. 
Vâlcea, 1977, doc. 94, p. 85

212  Cristea Piteșteanul Gherasim, Războiul de independență în documentele Episcopiei Râmnicului și Argeșului, Rm. 
Vâlcea, 1977, doc. 97, p. 87

213  Cristea Piteșteanul Gherasim, Războiul de independență în documentele Episcopiei Râmnicului și Argeșului, Rm. 
Vâlcea, 1977, doc. 98, p. 87-88

214  Cristea Piteșteanul Gherasim, Războiul de independență în documentele Episcopiei Râmnicului și Argeșului, Rm. 
Vâlcea, 1977, doc. 99, p. 88-89

215  Monitorul Ofi cial al României nr. 242 din 5 (17) noiembrie 1874, Înaltul Decret nr. 1808 din 29 octombrie 1874
216  general. lt. Oprița Constantin, general mr. ing. Atanasiu Dumitru, col. Dr. Atanasiu Victor, Învățământul militar 

românesc, tradiții și actualitate, Editura Militară, București, 1986, p. 91



338

Practica de a promova subofi ţeri merituoşi în rândul ofi ţerilor a fost utilizată încă 
înainte de războiul de independenţă; după aceea, lipsa de ofi ţeri devenind şi mai acută, 
s-a recurs din nou la această soluţie, dar cu condiţia şcolarizării prealabile a subofi ţerilor, 
care erau trimişi să studieze într-o instituţie de învăţământ adecvată, cum a fost Şcoala 
subofi ţerilor.217 În această şcoală erau admişi subofi ţeri şi sergenţi cu foarte bune 
rezultate în activitatea de serviciu şi cu o vechime de cel puţin un an, pentru subofi ţeri, şi 
şase luni pentru sergenţii din toate armele şi cu prioritate cei din infanterie. Prima serie 
de absolvenţi - adică cea din 1881, numără 17 infanterişti, 8 cavalerişti şi 6 artilerişti. 
Durata cursurilor era de doi ani. Programa de învăţământ cuprindea cunoştinţe de cultură 
generală (istorie, geografi e, matematică, noţiuni de fi zică şi chimie) şi militare (topografi e, 
artă militară, artilerie, fortifi caţii, legislaţie şi administraţie militară, regulamente militare, 
hipologie, călărie, scrimă, gimnastică). De remarcat că programa cuprindea toate 
disciplinele militare din programa şcolilor militare de ofi ţeri, dar cu un număr mai mic de 
ore (pentru că din volumul total de ore, o bună parte trebuiau afectate disciplinelor de 
cultură generală).218

Funcţionând cu bune rezultate încă de la înfi inţare, această unitate de învăţământ 
şi-a mărit treptat efectivele de şcolarizare la aproximativ 60-70 elevi în fi ecare an de 
studiu.219

În anul 1880 şcoala a fost mutată la Mănăstirea Dealu, iar în 1884  la Mănăstirea 
Bistriţa, în clădirea care aparţinuse domnitorului Barbu Ştirbei, primind denumirea de 
„Şcoala subofi ţerilor de la Bistriţa”. Începând cu anul 1885, profi lul acesteia a fost completat 
cu o secţie în care se pregăteau viitorii ofi ţeri de administraţie din rândul subofi ţerilor, iar 
în anul 1890 i s-au adăugat şi profi lele de guarzi de artilerie şi de geniu.220

Şcoala subofi ţerilor de la Bistriţa şi-a încheiat existenţa în anul 1895. Din acel an 
cerinţele nivelului de cultură generală al elevilor admişi în şcolile militare de ofi ţeri s-au 
ridicat la cel de bacalaureat, încât nu mai era oportună promovarea în rândul ofi ţerilor a 
unor subofi ţeri, chiar valoroşi, dar cu un nivel de cultură generală mai scăzut.221

Timp cât a funcţionat - de la înfi inţare, dintre care 11 ani la Bistriţa, amintita şcoală 
de subofi ţeri a dat armatei numeroase promoţii de ofi ţeri, în special pentru infanterie şi 
cavalerie, iar ulterior şi pentru administraţie. Absolvenţii şcolii de la Bistriţa au fost, în 
general, bine pregătiţi, achitându-se cu succes de sarcinile lor în procesul de instruire 
a militarilor şi mai târziu, pe câmpul de luptă. Unii dintre ei au ajuns chiar remarcabile 
personalităţi militare, cum a fost Alexandru Averescu222, care devenit subofi ţer la 23 
martie 1878, a absolvit apoi Şcoala subofi ţerilor de la Bistriţa, urcând după aceea pe cele 
mai înalte trepte ale ierarhiei militare, iar în anul 1930 fi ind înălţat la gradul de mareşal.223

217  Oprița C. și alții, Învățământul militar românesc, tradiții și actualitate, Editura Militară, București, 1986, p. 91
218  Oprița C. și alții, Învățământul militar românesc, tradiții și actualitate, Editura Militară, București, 1986, p. 91
219  Oprița C. și alții, Învățământul militar românesc, tradiții și actualitate, Editura Militară, București, 1986, p. 92
220  Oprița C. și alții, Învățământul militar românesc, tradiții și actualitate, Editura Militară, București, 1986, p. 91
221  Oprița C. și alții, Învățământul militar românesc, tradiții și actualitate, Editura Militară, București, 1986, p. 91
222  Oprița C. și alții, Învățământul militar românesc, tradiții și actualitate, Editura Militară, București, 1986, p. 91
Vezi și Sacerdoțeanu A., Metodica alcătuirii unui studiu de istorie, Revista Arhivelor, X, 1, 1967, p. 31
223  Oprița C. și alții, Învățământul militar românesc, tradiții și actualitate, Editura Militară, București, 1986, p. 92
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Se afi rmă că la Bistriţa, în afară de Alexandru Averescu au învăţat, printre alţii, 
generalii Ion Dragalina, David Praporgescu şi Eremia Grigorescu, ce s-au remarcat prin 
faptele lor de arme în primul război mondial.224

Ghenadie Enăceanu, episcopul Râmnicului, a vizitat Bistriţa la 16 iulie 1890, în 
timpul când la Şcoala de subofi ţeri se ţineau examene la limba română. Acesta arăta că 
directorul şcolii, care funcţiona din 1884, era maiorul Al. Capitanovici.225

Un document datat din 22 august 1889 se referă la ordinul adresat de Ministrul de 
Război, Corpurilor 1 şi 2 armată, în care se arăta că prin înfi inţarea Scoalei Superioare de 
Război în ţară (din Bucureşti) ministrul, găsind inutil a se mai trimite ofi ţeri în străinătate 
pentru asemenea şcoli, ruga a se pune în vedere ofi ţerilor care au făcut cereri pentru 
străinătate, că li se lasă posibilitatea de a concura pentru Şcoala de Război din ţară şi că 
se pot prezenta la examenul ce se va ţine în ziua de 1 septembrie 1889, conform deciziei 
ministeriale nr. 85, publicată în „Monitorul oastei” nr. 32 din 1888. Se arăta că se aprobă 
ca un număr de 6 militari din cadrul Corpului 1 armată şi 17 locotenenţi şi sublocotenenţi 
din Corpul 2 armată puteau participa la amintitul concurs. Din cadrul Corpului 1 armată, 
se amintea numele locotenentului Iecomi Constantin, de la Şcoala de subofi ţeri de la 
Bistriţa.226

Un alt document din 24 octombrie 1890 se referă la adresa trimisă de direcţiunea 
Cavaleriei, din cadrul Ministerului de Război către Ministerul Afacerilor Străine, referitor 
la sergentul Rădulescu Pavel care a obţinut favoarea de a urma încă un an cursurile de 
subofi ţeri-instructori la Şcoala de cavalerie din Ypres (Belgia) şi se arată că ministerul 
acorda acestui subofi ţer dreptul de a se bucura de solicitudinea pe care Ministerul 
de Război belgian a binevoit a-i arăta. Se arăta că sergentul amintit avea concediul 
necesar aprobat pe timp de doi ani. Se cerea Ministrului Afacerilor Străine să dispună 
prin legaţiunea ţării din Bruxelles, să se pună în vedere subofi ţerului Rădulescu Pavel şi 
tuturor subofi ţerilor români ce se găseau în şcoala din Ypres, că această şcoală nu da 
decât instructori de călărie şi că pentru a deveni ofi ţer trebuie să treacă, în ţară, examenul 
de sublocotenent, la Şcoala de la Bistriţa, conform legii româneşti de înaintare în grad.227

Pentru Ministerul de Război, documentul era semnat de C. Poenaru.228

Adaptările făcute unor încăperi, zidirea unor dependinţe şi canalul îngust (un mic 
scoc) prins pe stâncile defi leului râului Bistriţa, prin care se aducea apă în mănăstire, ale 
cărui urma le mai vedem şi astăzi, amintesc de existenţa acestei şcoli de subofi ţeri.

224  Ionescu-Dunăreanu I., Cristescu M., Itinerare in nordul Olteniei. Editura Sport-Turism, București, 1972, p. 30 
225  Enăchescu Ghenadie, Vizite canonice însoțite de note istorico-arheologice în anii 1890-1891, București, 1982, p. 
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226  Căzănișteanu Constantin, Documente privind istoria militară a poporului român, mai 1888 – iulie 1891, Editura 

Militară, 1975, p. 257, doc. 102
227  Căzănișteanu Constantin, Documente privind istoria militară a poporului român, mai 1888 – iulie 1891, Editura 

Militară, 1975, p. 337, doc. 184
228  Căzănișteanu Constantin, Documente privind istoria militară a poporului român, mai 1888 – iulie 1891, Editura 

Militară, 1975, p. 337, doc. 184



340

De asemenea, până nu demult, la poarta principală de intrare în fostul palat al lui 
Barbu Ştirbei, se mai distingea inscripţia „Şcoala Subofi cierilor Bistriţa”, ştearsă în timpul 
actualelor lucrări de renovare afl ate în curs de desfăşurare.

Orfelinatul Corpului didactic a fost inaugurat la Bistriţa în ziua de 9 ianuarie 1904, 
odată cu Casa de Credit a Corpului didactic. Localul ridicat de Barbu Ştirbei a fost pus la 
dispoziţia Orfelinatului în mod gratuit. Cu începere de la 1 octombrie 1903, s-a început 
diviziunea băieţilor, împărţiţi în clase după gradul lor de instrucţiune, clasele primare 
ale orfelinatului urmând tipul urban. La 1 septembrie 1904, a început să funcţioneze şi 
diviziunea fetelor, pentru care s-a pregătit corpul al doilea al clădirii şi care număra, în 
ianuarie 1904, un total de 50 elevi.229

Se arăta, încă în ianuarie 1904, că de la 1 septembrie, secţiunea pentru băieţi 
va cuprinde o secţiune elementară, una primară şi alta agricolă şi de meserii, orfelinatul 
având peste 20 pogoane loc de cultură. Diviziunea fetelor urma să cuprindă o secţiune 
elementară, una primară şi alta de gospodărie rurală şi industrie casnică.

Orfelinatul era întreţinut de către Casa de economii, credit şi ajutor a corpului 
didactic, care cheltuia anual 20.000 lei.230

Se avea în vedere ca pe viitor, Casa de economii, credit şi ajutor reciproc să 
înfi inţeze şi un institut mai înalt de educaţie. Până atunci, absolvenţii bine înzestraţi, 
vor fi  ajutaţi a-şi urma învăţătura în licee, şcoli normale, seminarii, şcoli profesionale şi 
universităţi.231

Înfi inţarea Orfelinatului s-a făcut pentru copiii dascălilor rămaşi fără părinţi, ca un 
sprijin pentru membrii corpului învăţătoresc. La inaugurarea Orfelinatului au fost prezenţi 
- Spiru Haret, ministrul instrucţiunii, Gr. Ștefănescu, decanul Facultăţii de Știinţe şi 
preşedinte al „Casei de economii, credit şi ajutor al corpului didactic”, A. Lupu Antonescu, 
directorul acestei instituţii, Poenaru-Bordea, vicepreşedintele Camerei, Nistorescu - 
Preşedintele Societăţii Institutorilor şi Institutoarelor din Bucureşti, Costescu - delegat 
de Consiliul didactic al revistei „Școala Română”, Crăsnaru - prefectul judeţului Vâlcea, 
deputatul Otetelişanu, D. Constantinescu - revizor şcolar şi alţii.232

Majoritatea dintre cei amintiţi, au vorbit cu prilejul inaugurarii Orfelinatului: Ministrul 
Instrucţiunii, Spiru Haret, printre altele a arătat că nu trebuie să se împlinească anul fără 
să aibă fericirea de a inaugura şi orfelinatul pentru fete.233

Director al Orfelinatului din Bistriţa a fost numit Ion Dumitraşcu - din Zilişteanca, 
judeţul Buzău. El a condus cu multă competenţă, timp de patru ani, „Revista învăţătorilor 
şi învăţătoarelor din România”, apărută la Buzău în anul 1900, după încetarea „Școalei 
viitoare”. „Revista învăţătorilor şi învăţătoarelor din România” n-a mai fost o revistă 
229  Marana, Orfelinatul de la Bistrița, Albina, revistă populară, anul VII, nr. 16/18, ianuarie 1904, p. 307
Vezi și Gh. N. Costescu, Contribuțiuni la istoria învățământului primar, București, 1937, p. 307
230  Marana, Orfelinatul de la Bistrița, Albina, revistă populară, anul VII, nr. 16/18, ianuarie 1904, p. 307
231  Marana, Orfelinatul de la Bistrița, Albina, revistă populară, anul VII, nr. 16/18, ianuarie 1904, p. 307
232  Marana, Orfelinatul de la Bistrița, Albina, revistă populară, anul VII, nr. 16/18, ianuarie 1904, p. 328
233  Marana, Orfelinatul de la Bistrița, Albina, revistă populară, anul VII, nr. 16/18, ianuarie 1904, p. 330
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personală a câtorva, ci a „Asociaţiei învăţătorilor”, din care făcea parte, ca delegat al ei, 
şi amintitul învăţător. După trecerea lui Ion Dumitraşcu ca director al Orfelinatului corpului 
didactic de la Bistriţa (Vâlcea), „Revista învăţătorilor şi învăţătoarelor din România” a 
fost condusă de Săndulescu - Simileasca şi Constantinescu - Beceni din judeţul Buzău - 
colegii lui Ion Dumiraşcu - pe timp de un an de zile.234

Directorul Orfelinatului, Ion Dumitraşcu, care a prezentat cu prilejul inaugurării 
copii admirabil pregătiţi, răspunzând ministrului Spiru Haret, i-a adus omagii pentru 
instituţia pe care a creat-o şi a zis ca menirea Orfelinatului este de a deveni un focar de 
cultură naţională românească şi pedagogică.235

Solemnitatea inaugurării Orfelinatului s-a încheiat cu botezul copilului directorului, 
naş fi ind ministrul Spiru Haret. Serbarea s-a încheiat cu un banchet la care au participat 
circa 200-300 de persoane.236

La Bistriţa se afl ă şi astăzi cavoul Măriei Dumitraşcu, care a fost prima învăţătoare 
a „Orfelinatului de băieţi al cadrelor didactice”, care a funcţionat aici. După moartea ei, a 
fost înmormântată la Bistriţa. Cavoul ei se găseşte în apropiere de mănăstire. La intrare 
scrie: „Floarea vieţii piere/viața trece/... întâia învăţătoare a Orfelinatului didactic. 29 
august 1878 - 19 ianuarie 1904”. Sus se afl ă un înger făcut din marmură, care ţine o 
cruce. În fi ecare colţ al cavoului se afl ă câte o cruce. În partea de răsărit a cavoului scrie: 
„Inima mea, vouă orfelinilor”.

Maria Dumitraşcu s-a născut la 29 august 1878 în comuna Borăneşti din judeţul 
Ialomiţa, ca fi ică a preotului St. Tănăsescu. Primele clase le-a făcut în comuna natală. A 
urmat apoi cursurile externatului secundar nr. 1 din Bucureşti, împreună cu sora sa, mai 
târziu învăţătoarea Eleonora Busuioc. Ultimii doi ani de învăţătură, Maria Dumitraşcu 
i-a făcut în azilul „Elena Doamna” din Bucureşti, secţia normală, pe care l-a absolvit cu 
succes în iunie 1898.237 La 16 august 1898 s-a căsătorit cu Ion Dumitraşcu, dirigintele 
Şcolii din Zilişteanca – Buzău. A fost numită în învăţământ în comuna Saranga din judeţul 
Buzău, iar după un an, la 1 septembrie 1899, a fost transferată la Şcoala din Zilişteanca 
- Buzău, lucrând astfel la aceeaşi şcoală cu soţul ei. De aici, cei doi tineri şi capabili 
învăţători au venit la Bistriţa.238

Din căsătoria sa cu Ion Dumitraşcu, s-au născut trei copii. Împreună cu soţul său, 
Maria Dumitraşcu a luat iniţiativa înfi inţării Orfelinatului de la Bistriţa. Ea a colaborat cu 
mult succes la revista „Asociaţiunea”, care a reunit toate forţele cele mai capabile ale 
învăţătorimii.239

234  Culea D. Apostol şi Slaviu G. P., Istoria învăţământului nostru rural, Revista Asociaţiei învăţătorilor şi învăţătoarelor 
din România, anul VI, aprilie-mai 1906, nr. 11-12, p. 335-388

235  Culea D. Apostol şi Slaviu G. P., Istoria învăţământului nostru rural, Revista Asociaţiei învăţătorilor şi învăţătoarelor 
din România, anul VI, aprilie-mai 1906, nr. 11-12, p. 330

236  Culea D. Apostol şi Slaviu G. P., Istoria învăţământului nostru rural, Revista Asociaţiei învăţătorilor şi învăţătoarelor 
din România, anul VI, aprilie-mai 1906, nr. 11-12, p. 330

237  Colectiv, Spre vecinicie – Maria I. Dumitraşcu – 29 august 1879 – 19 ianuarie 1904, Floarea piere, viaţa trece, 
Tipografi a I. Călinescu, 1906, p. 3 şi 9

238  Colectiv, Spre vecinicie – Maria I. Dumitraşcu – 29 august 1879 – 19 ianuarie 1904, Floarea piere, viaţa trece, 
Tipografi a I. Călinescu, 1906, p. 6

239  Colectiv, Spre vecinicie – Maria I. Dumitraşcu – 29 august 1879 – 19 ianuarie 1904, Floarea piere, viaţa trece, 
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Maria Dumitraşcu a încetat din viaţă în noaptea de 18-19 ianuarie 1904, după o 
scurtă suferinţă datorată unei răceli căpătate cu ocazia activităţilor efectuate cu ocazia 
inaugurării Orfelinatului.240 Despre decesul amintitei învăţătoare, au scris şi în paginile 
lor ziarele „Universul” şi „Voinţa naţională”, revistele „Albina” şi „Şcoala Română”, 
scriau despre Maria Dumitraşcu ca despre „o harnică şi pricepută învăţătoare”. Au 
trimis telegrame: Spiru Haret - Ministrul Cultelor şi Instrucţiunii Publice, Stefănescu 
- preşedintele Casei de Economii a Corpului didactic şi alţii.241 S-au trimis scrisori de 
condoleanţe şi de peste hotare, din partea Uniunii Institutorilor din Departamentele Sena 
şi Marna (Franţa), din Montreal (Canada) şi Italia.242

Maria Dumitraşcu - prima învăţătoare a Orfelinatului de la Bistriţa a încetat din 
viaţă în fl oarea vârstei, când nici nu împlinise 25 de ani. I-au rămas orfani cei trei copii – 
Petre, Aurelia şi Spiru-Anton, ultimul dintre aceştia născut chiar cu puţin timp înainte de 
a muri mama sa.243

La mai puţin de două luni de la decesul Măriei Dumitraşcu, între 1 martie şi 1 
iulie 1904, sora ei, învăţătoarea Elena Busuioc, a fost detaşată la Orfelinatul Corpului 
didactic de la Bistriţa, iar soţul ei Ion Busuioc, fost diriginte al Școlii Pietroşani-Vlașca, 
a fost detaşat la Şcoala Costeşti-Vâlcea, localitate în care se afl ă şi Mănăstirea Bistriţa.

De la 1 iulie 1904 cei doi învăţători şi-au reluat catedrele la Pietroşani-Vlaşca.244

Detaşarea pentru scurt timp a învăţătoarei Elena (Eleonora) Busuioc la Orfelinatul 
de la Bistriţa poate fi  pusă în legătură cu îngrijirea care trebuia acordată celor trei copii 
orfani ai Măriei Dumitraşcu. Până nu demult, venea la Bistriţa o bătrână, una dintre 
descendentele familiei Dumitraşcu (fi ica acesteia), ca să pomenească pe cea care a fost 
Maria Dumitraşcu, dispărută dintre cei vii, în urmă cu nouă decenii. Bătrâna a încetat din 
viaţă între timp (1991).245

Cavoul învăţătoarei Maria Dumitraşcu se afl ă în partea de vest a Mănăstirii, în faţa 
caselor Stăreţiei şi în apropiere de Bolniţa Bistriţei.

Pe la anul 1908, aşa cum ne arată Meletie Răutu în „Monografi a eclesiastică a 
judeţului Vâlcea”, râmnicenii afi rmau că regele Carol I – care a vizitat Mănăstirea Bistriţa 
– ar fi  cugetat şi propus chiar cândva, ca Bistriţa să-i slujească drept castel de vară şi 
numai frica unor cârmuitori ai judeţului şi teama de podvezi pentru vâlceni a schimbat 
planul spre paguba judeţului Vâlcea şi a măreţului monument în special. Ce ar fi  fost 
Bistriţa şi câte industrii nu s-ar fi  dezvoltat în întreg plaiul Horezu, arăta autorul.246

Tipografi a I. Călinescu, 1906, p. 5 şi 9
240  Colectiv, Spre vecinicie – Maria I. Dumitraşcu – 29 august 1879 – 19 ianuarie 1904, Floarea piere, viaţa trece, 

Tipografi a I. Călinescu, 1906, p. 17
241  Colectiv, Spre vecinicie – Maria I. Dumitraşcu – 29 august 1879 – 19 ianuarie 1904, Floarea piere, viaţa trece, 

Tipografi a I. Călinescu, 1906, p. 17-18
242  Colectiv, Spre vecinicie – Maria I. Dumitraşcu – 29 august 1879 – 19 ianuarie 1904, Floarea piere, viaţa trece, 

Tipografi a I. Călinescu, 1906, p. 17-18
243  Colectiv, Spre vecinicie – Maria I. Dumitraşcu – 29 august 1879 – 19 ianuarie 1904, Floarea piere, viaţa trece, 

Tipografi a I. Călinescu, 1906, p. 4
244  Mihăescu Gr. Victor, Monografi a Şcoalei primare din comuna Costeşti, jud. Vâlcea, Costeşti, 1905, p. 7, manuscris 

de 20 pagini afl at la Costeşti
245  Informaţii de la prof. Davidescu Nicolae, Liceul Horezu, jud. Vâlcea
246  Răutu M., Monografi a eclesiastică a județului Vâlcea, p. 29
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  Timp de trei ani, la Bistriţa a funcţionat şi un seminar. După desfi inţarea 
seminarului din Râmnicu-Vâlcea, în vara anului 1901, elevii seminarişti s-au concentrat 
în clasele Seminarului Central din Bucureşti. În anul 1908, Seminarul Eparhiei Oltene s-a 
reînfi inţat, dar nu în propriul local, ci în clădirea Mănăstirii Bistriţa, unde a funcţionat până 
în anul 1911, când a fost mutat în Râmnicu-Vâlcea, în vechiul local, care a servit un timp 
ca local pentru gimnaziu.247

Seminarul de la Bistriţa s-a deschis la 25 septembrie 1908 în clădirea ce adăpostise 
mai înainte Şcoala Militară de Subofi ţeri şi apoi Orfelinatul fi ilor cadrelor didactice. În 
primul an a funcţionat cu 60 de elevi (30 bursieri, 30 solvenţi), având ca profesori pe N. 
Mateescu, licenţiat în teologie, care era şi director, D. Hozoc, licenţiat în matematici şi doi 
maeştrii: N. Creţu, licenţiat în teologie, pentru muzică şi C. Popian, absolvent de şcoală 
normală, pentru lucrul manual. 

În anul şcolar următor (1908-1909), seminarul a funcţionat cu două clase şi cu 
un efectiv total de 122 elevi,  iar în anul şcolar 1910-1911, cu trei clase. Corpul didactic 
al Seminarului a fost completat între timp cu N. S. Ionescu, I. V. Luca, I. C. Sgondea, N. 
Filip – care a  fost director în 1910-1911.248 

Arhivele statului din Bucureşti ne dau informaţii despre perioada când seminarul 
a fost la Mănăstirea Bistriţa, cât şi după revenirea acestuia la Râmnic. La mutarea 
seminarului la Mănăstirea Bistriţa în noiembrie 1908, funcţiona: pr. N. Munteanu – 
detaşat la gimnaziul din Râmnicu-Vâlcea, fi ind suplinit de diaconul N. Mateescu la limba 
română, geografi e şi muzică vocală, D. Hozoc preda germana, matematica, ştiinţele 
naturii, desenul, caligrafi a şi gimnastica. Nicolae Creţu preda muzica, iar Constantin 
Popian – detaşat la seminar de la şcoala Costeşti, preda lucrul manual.249

Directorul seminarului „Sf. Nicolae” de la Bistriţa, în memoriul său nr. 122 din 
31 ianuarie 1911, către minister, arăta că Seminarul de la Bistriţa s-a înfi inţat în anul 
şcolar 1908-1909 şi se găsea la acea dată cu trei clase, iar în anul şcolar viitor va avea 
patru clase. La înfi inţarea lui s-a instalat în Palatul de la Mănăstirea Bistriţa, făcându-se 
amenajări. Se mai menţiona faptul că, dacă seminarul va rămâne tot la Bistriţa, sunt 
necesare amenajări la aripa alăturată a Palatului.250

Într-un alt document din anul 1911, afl ăm ce profesori au mai predat la seminarul 
„Sf. Nicolae” de la Bistriţa: director-iconom – G. Niculescu (în ianuarie – martie 1911) 
şi Nicolae Filip (în aprilie); profesori: N. S. Ionescu, P. Munteanu (istorie generală şi 
religie), G. I. Barbu – suplinitor, I. Oiţa – suplinitor (greacă, latină), N. Creţu (profesor de 
germană). Nu fi gura C. Popian, care se afl a tot acolo şi în mod sigur, el preda tot lucrul 
manual.251 Direcţia Învăţământului Superior aducea la cunoştinţă Direcţiei Învăţământului 
Primar şi Normal, la 3 septembrie 1911, că învăţătorul C. Popian din Costeşti-Vâlcea 

247  Anuarul Episcopiei Râmnicului Noul Severin, 1921-1922, Rm. Vâlcea, 1922, p. 667
248  Andrei N., Pârnuță Gh., Istoria învățământului din Oltenia, vol. II, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 1981, p. 282
249  Arhivele Statului Buc., Fond Ministerul Culturii și Instrucțiunii Publice, dosar 2301/1908, f. 11
250  Arhivele Statului Buc., Fond Ministerul Culturii și Instrucțiunii Publice, dosar 2658/1911, f. 4
251  Arhivele Statului Buc., Fond Ministerul Culturii și Instrucțiunii Publice, dosar 2171/1911, np
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a fost menţinut „şi anul acesta ca maestru suplinitor de lucru manual şi gimnastică” 
la Seminarul din Râmnicu Vâlcea.252 Deci, la această dată, în anul şcolar 1911-1912, 
Seminarul s-a mutat la Râmnicu Vâlcea. Din statul de salarii pe luna ianuarie 1912 (anul 
şcolar 1911-1912), de la Seminarul din Râmnicu-Vâlcea, printre profesori fi gurează şi 
C. Popian la obiectele gimnastică şi limba latină, director fi ind Ioan N. Filip. În noiembrie 
1912, Constantin Popian, detaşat de la Şcoala Costeşti, preda la Seminarul din Râmnicu 
Vâlcea, lucrul manual în anul şcolar 1912-1913.253 În statele de salarii ale corpului didactic 
din seminarul „Sf. Nicolae” din Rm. Vâlcea, pe lunile ianuarie şi septembrie 1914, îl afl ăm 
şi pe Constantin Popian, care preda „lucru manual”.254 Tot din statele de salarii pe lunile 
ianuarie şi octombrie 1915255 şi ianuarie 1916 îl afl ăm pe C. Popian tot la Seminar şi 
predând tot lucrul manual.256

Din rândul primilor absolvenţi ai seminarului, s-a impus printr-o îndelungată şi 
remarcabilă activitate pusă în slujba ridicării spirituale şi materiale a ţăranilor, Gh. N. 
Dumitrescu - Bistriţa, născut la 1895 în comuna Bistriţa din judeţul Mehedinţi. Învăţător 
în comuna natală, cu o întrerupere de doar un an (1918-1919), când a funcţionat în satul 
Cârjei din acelaşi judeţ, timp de peste 20 de ani (1917-1940) a întemeiat şi a condus corul 
sătesc din Bistriţa-Mehedinţi, precum şi o seamă de instituţii culturale sau economice: 
Căminul Cultural, Muzeul Sătesc, Casa  de Credit, cursurile din culturalizare, de igienă şi 
artă culinară, cooperativa sătească şi farmacia populară. Gheorghe Dumitrescu – Bistriţa 
(Mehedinţi) a editat revistele: „Izvoraşul”, „Opaiţul” şi „Alarma satelor”; a iniţiat apariţia 
colecţiei „Biblioteca populară a revistei muzicale Izvoraşul”257; a publicat numeroase 
culegeri din poezia populară românească, între care: „Cântece populare” (Bucureşti, 
1919), „Cântece naţionale” (Bistriţa, 1921), „127 doine şi cântece din folclor” (Craiova, 
1960) „Doine, cântece şi strigături din Oltenia” (Bucureşti, E.P.L., 1968), „De la Severin 
la Vale” (Drobeta-Turnu-Severin, 1972)258 etc..

Dintr-o scrisoare pe care am primit-o de la cunoscutul folclorist Gheorghe 
Dumitrescu – Bistriţa şi datată la 5 februarie 1978 (în urma solicitărilor pe care le-am făcut), 
acesta relata că la Bistriţa a fost elev doi ani, în 1909-1910 şi 1910-1911, la seminarul 
teologic înfi inţat aici. La Seminarul de la Bistriţa a avut printre profesori pe Constantin 
Popian – adevărat artist şi care poseda casă în apropierea Mănăstirii. Pe Constantin 
Popian îl caracteriza ca un bun culegător de folclor şi un bun muzicant. Mai menţiona că 
pe istoricul Aurelian Sacerdoţeanu, personal nu l-a cunoscut, dar acesta a fost abonat la 
revista lui de muzică şi folclor („Izvoraşul”) câţiva ani. La Costeşti, Gheorghe Dumitrescu 
– Bistriţa a mai fost cândva în vizită la soţia preotului de atunci Ion Anghelescu, pentru 
câteva informaţii folcloristice.

252  Arhivele Statului Buc., Fond Ministerul Culturii și Instrucțiunii Publice, dosar 810/1910, f. 13
253  Arhivele Statului Buc., Fond Ministerul Culturii și Instrucțiunii Publice, dosar 2454/1912, np
254  Arhivele Statului Buc., Fond Ministerul Culturii și Instrucțiunii Publice, dosar 2582/1914, np
255  Arhivele Statului Buc., Fond Ministerul Culturii și Instrucțiunii Publice, dosar 3580/1915, np
256  Arhivele Statului Buc., Fond Ministerul Culturii și Instrucțiunii Publice, dosar 3614/1916, np
257  Andrei N., Pârnuță Gh., Istoria învățământului din Oltenia, vol. II, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 1981, p. 283
258  Andrei N., Pârnuță Gh., Istoria învățământului din Oltenia, vol. II, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 1981, p. 283
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La începutul anului 1975, renumitul folclorist din Bistriţa Mehedinţiului, deşi în 
vârstă de 80 de ani, a fost invitat la o activitate organizată în cadrul Cercului de Folclor 
de la Şcoala Costeşti Vâlcea – prin profesorul Stoican Aurelian, activitate la care au luat 
parte şi profesori de fi lologie din zona Horezu. Neputând să vină la această activitate, 
Gheorghe Dumitrescu – Bistriţa a trimis în dar Bibliotecii Şcolii din Costeşti „un mănunchi 
de cărţi de folclor” şi a acceptat a fi  membru de onoare al cercului de folclor amintit.259

În ziua de 21 aprilie 1989, la venerabila vârstă de 94 de ani, Gheorghe Dumitrescu 
– Bistriţa a fost prezent, alături de mai mulţi folclorişti şi etnografi , la un simpozion care s-a 
desfăşurat  în Costeştii Vâlcii. Cu această ocazie, după opt decenii, renumitul folclorist 
a vizitat Mănăstirea Bistriţa, unde şi-a făcut o parte din anii de şcoală şi a semnat în 
„Cartea de aur” a Şcolii Costeşti.

De Bistriţa se leagă şi activitatea Societăţii „Acoperământul Maicii Domnului”. 
Societatea respectivă a fost înfi inţată din iniţiativa maicii Epraxia Moisescu, la 16 

mai 1912, având ca scop cultivarea monahelor şi punerea lor cu toată destoinicia în slujba 
bisericii şi a neamului.260 Pentru a ajunge la acest scop, Societatea a înfi inţat în Bucureşti 
Palatul Ghica-Tei, un seminar de călugăriţe şi orfelinat, a cărui deschidere a avut loc la 1 
octombrie 1912, zi în care biserica serba praznicul „Acoperământul Maicii Domnului”.261 
Şcoala a început cu 60 copii orfani şi săraci, dintre care 11 cu vârsta între 2-3 ani, luaţi 
de la leagănul „Sf. Ecaterina”, copii care nu aveau pe nimeni. Ceilalţi, majoritatea fete, 
au venit din diferite părţi ale ţării.262

Seminarul şi orfelinatul au funcţionat din toamna anului 1912 până în aprilie 1916 
în Bucureşti, când cu aprobarea Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii, a fost mutat în localul 
de şcoală de la Mănăstirea Bistriţa, unde se găsea şi în 1924.263

Superioara Societăţii „Acoperământul Maicii Domnului”, monahia E. Moisescu 
răspundea, la 3 iunie 1916, unei adrese venite de la inspectorul şcolar G. Simionescu, 
adresă datată  din 29 mai 1916, răspunzându-i că internatul de la Bistriţa – Seminarul 
Monahal, s-a mutat de la Palatul Ghica (Colentina) în ziua de 14 aprilie, instalându-l 
la Mănăstirea Bistriţa în ziua de 15 aprilie 1916. Societatea „Acoperământul Maicii 
Domnului” a fost recunoscută persoană morală la 6 iunie 1916.264

Seminarul a fost considerat o şcoală particulară. Seminarul şi Orfelinatul cuprindeau 
copii orfani şi săraci, băieţi şi fete, până în cele din urmă, acesta va avea o grădiniţă, curs 
primar, curs secundar, atelier de ţesut şi altele. Elevele de la cursul secundar, majoritatea 
surori de călugăriţe, se pregăteau în particular, urmând programa statului şi dădeau 
examen la sfârşitul anului, în faţa unei comisii de profesori examinatori veniţi de la Rm. 
Vâlcea. Toate elevele, în zilele când nu aveau cursuri, lucrau în atelierul de ţesătorie şi 

259  Scrisoarea expediată îndrumătorului de folclor de la școala din Costești de către folcloristul Gheorghe Dumitrescu-
Bistrița (Mehedinți), datată 19 februarie 1975

260  Anuarul Episcopiei Râmnicului Noul Severin, 1921-1924, Rm. Vâlcea, p. 616
261  Anuarul Episcopiei Râmnicului Noul Severin, 1921-1924, Rm. Vâlcea, p. 616
262  Anuarul Episcopiei Râmnicului Noul Severin, 1921-1924, Rm. Vâlcea, p. 616
263  Anuarul Episcopiei Râmnicului Noul Severin, 1921-1924, Rm. Vâlcea, p. 616
264  Arhivele Statului Buc., Fond Ministerul Culturii și Instrucțiunii Publice, dosar 2300/1916, np
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cusături naţionale – covoare, perne, coperți de cărţi, rame pentru fotografi i ş.a., care erau 
expuse şi vândute la sfârşitul anului. Tot ele confecţionau uniformele şi rufăria tuturor, 
îngrijeau de cei mici şi luau parte la slujbele bisericeşti de zi şi de noapte, obişnuite vieţii 
de mănăstire, citeau şi cântau la strană, se îngrijeau de curăţenia bisericii.265

Ca mijloace de întreţinerea necesare pentru copii şi întregul personal nu aveau 
decât produsul lucrului manual, ajutoarele benevole, iar mai târziu vor primi din partea 
Primăriei capitalei şi asistenţă socială.266 Societatea a funcţionat mult timp la Bistriţa, 
tot sub direcţia maicii Epraxia Moisescu, ajutată de nepoatele sale Olga şi Eugenia 
Gologan, ultimele două, mai târziu, pensionare la Mănăstirea Viforâta din fosta regiune 
Ploieşti, azi judeţul Dâmboviţa. Tot în cadrul Societăţii s-a înfi inţat un seminar monahal 
pentru călugăriţe şi surori, pe care ministerul Educaţiei Naţionale l-a echivalat, în anul 
1935, cu liceele de stat.267 Societatea a avut şi publicaţii pentru instruirea copiilor şi 
tineretului, cum au fost: „Mămica”, „Gândeşte-te bine”, „Îndrăzneţul”, cărţi întocmite cu 
aleasă fi neţe, într-o limbă românească pură, sub îngrijirea – mai târziu – a maicii Olga 
Gologan, conducătoarea instituţiei.268

Amintim faptul că, în toamna anului 1916, în condiţiile grele din primul război 
mondial, de la numeroase mănăstiri din ţară, printre care şi de la cele din judeţul Vâlcea 
– Cozia, Bistriţa, Arnota, Hurezi, Dintr-un Lemn, ş.a. au fost ridicate pentru a fi  protejate 
numeroase odoare. De la Mănăstirea Bistriţa au fost ridicate de către Tzigara Samurcaş, 
delegatul Marelui Cartier General al Armatei, conform ordinului nr. 30 din 11 octombrie 
1916, un număr mare de obiecte. De la Mănăstirea Bistriţa s-au luat un număr de 25 de 
articole, aşa cum se vede în procesul verbal încheiat în trei exemplare, unul rămânând 
la sfânta mănăstire şi datat din 21  octombrie 1916, superiorul mănăstirii fi ind Ieronim 
Evstatiu Andreiescu. Acesta a şi semnat „Tabloul de la odoarele sfi nte ce au fost ridicate 
de la Sf. Mănăstire Bistriţa, de către Tzigara Samurcaş delegatul Marelui Cartier General 
al Armatei”.269 Aceste odoare au făcut parte din tezaurul trimis în Rusia, de unde nu s-au 
mai întors. 

Pe lângă seminarul monahal de la Mănăstirea Bistriţa, funcţiona în anul 1916 
o „grădiniţă de copii mici”, condusă de Elena Niculescu (în mai 1916), transferată din 
comuna Frecăţei-Tulcea, în locul doamnei Ortansa Vasiliu, care a părăsit postul fără a 
lăsa suplinitoare. La 30 octombrie 1916, Elena Niculescu nu se mai afl a la seminarul 
monahal încă din august, când a plecat înapoi la Frecăţei reluându-şi postul.270 

După primul război mondial, Şcoala de la Bistriţa şi-a continuat existenţa. Din 
anul 1936, Liceul monahal a devenit liceu laic de stat, ducându-şi existenţa până în anul 
1949, într-un complex de şcoli. Peste 1000 de eleve din toată ţara veneau aici să-şi 
desăvârşească cultura în liniştea internatului bistriţean. În cadrul Mănăstirii a funcţionat 
265  Anuarul Episcopiei Râmnicului Noul Severin, 1921-1924, Rm. Vâlcea, p. 616-617
266  Anuarul Episcopiei Râmnicului Noul Severin, 1921-1924, Rm. Vâlcea, p. 616-617
267  Monahia Ciortan Tatiana, Scurt istoric al sfi ntei mănăstiri Bistrița, Bistrița, 1970, p. 22
268  Monahia Ciortan Tatiana, Scurt istoric al sfi ntei mănăstiri Bistrița, Bistrița, 1970, p. 22
269  Anuarul Episcopiei Râmnicului Noul Severin, 1921-1924, Rm. Vâlcea, p. 646-647
270  Arhivele Statului Buc., Fond Ministerul Culturii și Instrucțiunii Publice, dosar 616/1916, f. 22 și 48
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grupul de şcoli: grădiniţă, curs primar, liceu teoretic, liceu industrial, gimnaziu mixt şi o 
şcoală de croitorie-gospodărie pentru fi icele sătenilor din jur. Peste 100 de călugăriţe şi-
au luat bacalaureatul şcolii generale urmate la Bistriţa, iar 30 dintre ele au urmat cursurile 
universitare specializându-se în diferite profesii: medicină politehnică, tehnologie, 
litere, fi lozofi e, matematică, fi zică, chimie etc., căutând să desăvârşească mai departe 
instituţia.271

Pe deal, în partea de apus a Mănăstirii Bistriţa, este un șir de case vechi, cu 
etaj, pentru stăreţie şi chiliile călugărilor mănăstirii. Într-una din camerele de la etaj, 
cea de la capătul de sud al clădirii, într-o vreme când ţara noastră trecea prin grele 
încercări, pierzându-şi o parte din teritoriile sale – Basarabia, nordul Bucovinei, nord-
vestul Transilvaniei, Cadrilaterul, a fost adus să stea aici, timp de aproape două luni, în 
vara anului 1940, generalul Ion Antonescu, ajuns mai târziu mareşal.272 

Între anii 1949 şi 1959, Bistriţa şi-a schimbat profi lul. Desfi inţându-se şcolile, 
maicile au organizat aici o cooperativă meşteşugărească denumită „Cooperativa 
Meşteşugărească Bistriţa Olteană”, cu secţii de ceramică, ateliere de ţesut covoare, 
de strungărie în lemn şi ateliere de ţesături naţionale şi broderii. În 1950, cooperativa 
avea 150 de muncitoare. Covoarele produse aici se exportau în străinătate - la Lipska, 
München, Milano, Moscova.273

În anul 1960 a fost înfi inţată, pe lângă Mănăstirea Bistriţa, o şcoală specială pentru 
copii cu handicap, veniţi din toate colţurile ţării; aceasta a fost o şcoală model şi în fi ecare 
an a redat societăţii noi serii de absolvenţi.274

271  Monahia Ciortan Tatiana, Scurt istoric al sfi ntei mănăstiri Bistrița, Bistrița, 1970, p. 23
272  Ghermano Dineață, Mănăstirea Bistrița din județul Vâlcea, Cernăuți, 1941, Lucrare de licență, p. 71
273  Velcea I., Cercetări economico-geografi ce în Oltenia subcarpatică dintre Gorj și Bistrița Vâlcii, Probleme de 

geografi e, vol. I, Editura Academiei R.S.R., 1957, p. 361
274  Ordinul nr. 1076 din 8 octombrie 1960 al Ministerului Sănătății și Prevederilor Sociale



348

ŞCOLILE SĂTEŞTI DIN COSTEŞTI DE LA 1838 
PÂNĂ LA 1918

COSTEŞTI, PIETRENI ŞI VĂRATICI

ÎNCEPUTURILE ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SĂTESC

Organizarea învăţământului sătesc a fost un drum greu, anevoios, care s-a făcut 
în mai multe etape, de-a lungul timpului. Cu un secol şi jumătate în urmă, cine ştia 
puţin să scrie şi să citească, se credea grozav de învăţat. Cărturarii se distingeau după 
călimările ce le purtau la brâu ori în buzunar şi după pana de gâscă, al cărei vârf era 
intenţionat lăsat să iasă afară ca o emblemă a valorii lor indiscutabile.275

Dacă ştiinţa de carte era exclusiv deţinută de feţele bisericeşti, lesne se înţelege 
că spiritul învăţământului acelor timpuri era religios. Vedeai în programele şcolilor: „sfânta 
scriptură”, rugăciuni, catehismul, „Noul Testament”, iar dintre ştiinţele nereligioase nu 
fi gura decât ceva aritmetică şi istorie.276

O adevărată transformare a învăţământului şcolilor orăşeneşti va veni odată 
cu Regulamentul Organic, care a nesocotit şcolile săteşti. În Ţara Românească, unde 
director al şcoalelor a ajuns Petrache Poenaru, s-a organizat un învăţământ elementar 
gratuit. Şcoli publice se vor înfi inţa în reşedinţele celor 12 judeţe şi metoda de predare va 
fi  cea lancasteriană, pentru primele două clase începătoare - moştenire a învăţământului 
grecesc în Principate, metodă care va lua şi mai mare avânt.277 Lipsa de institutori 
reclama întemeierea grabnică a unui curs normal de trei luni, care va lua fi inţă în 1831, la 
Bucureşti. Se prevedea admiterea în această şcoală a elevilor, fără deosebire de starea 
socială sau religie. Învăţământul de la ţară va rămâne în continuare în sarcina unor „şcoli 
particulare” şi în seama preoţilor. Pentru pregătirea acestora s-au organizat seminarii. 
În ţara românească, încă din anul 1828 s-a pornit o acţiune de înfi inţare a şcolilor 
elementare săteşti cu învăţători improvizaţi, din cântăreţi bisericeşti, cu o scurtă pregătire 
în şcolile orăşeneşti. Programa prevedea pe lângă citit, scris, socotit şi catehism şi lecţii 
de „lucrarea pământului şi lucrarea casei”. Principalul merit al şcolii epocii regulamentare 
a stat însă în folosirea limbii române ca limbă unică de învăţământ în şcolile publice.278

Regulamentul Şcoalelor, alcătuit în 1938 de Alexandru Filipescu, Ştefan Bălăceanu, 
Barbu Ştirbei şi Petrache Poenaru, nu prevedea nimic despre organizarea învăţământului 
în mediul rural, aceasta demonstrând lipsa de preocupare a clasei stăpânitoare de a da 
275  Culea D. Apostol şi Slaviu G. P., Istoria învăţământului nostru rural, Revista Asociaţiei învăţătorilor şi învăţătoarelor 

din România, anul VI, aprilie-mai 1906, nr. 11-12, p. 335-336, 338
276  Culea D. Apostol şi Slaviu G. P., Istoria învăţământului nostru rural, Revista Asociaţiei învăţătorilor şi învăţătoarelor 

din România, anul VI, aprilie-mai 1906, nr. 11-12, p. 335-336, 338
277  Oțetea Andrei, Istoria României, vol. III, Editura Academiei R.P.R., București, 1966, p. 1053
278  Oțetea Andrei, Istoria României, vol. III, Editura Academiei R.P.R., București, 1966, p. 1053
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posibilitatea la învăţătură populaţiei de la sate. Alineatul 8 din „Legiuirea din 1834 pentru 
seminarii, protopopi şi preoţi”, menţiona că se va da cântăreţului câte doi (lei?) pentru 
îndatorirea „de a învăţa copii satului” carte şi cântări.279 În afară de această menţiune, 
nu se observă niciun interes pentru şcoala sătească. Abia după cinci ani s-au luat 
măsuri pentru organizarea unor şcoli pentru fi ii ţăranilor. Autorităţile timpului au lăsat 
toate problemele subvenţionării şcolilor de la sate pe seama ţăranilor. Aceştia trebuiau 
să construiască localurile de şcoală şi să-l plătească pe învăţător, ceea ce constituia o 
povară grea pe capul bietului ţăran, care ducea o viaţă de mizerie şi ai cărui copii erau 
dezbrăcaţi şi fl ămânzi. În aceste condiţii lupta Petrache Poenaru şi foştii săi elevi de la 
Sf. Sava să pună bazele unei şcoli săteşti mai organizate. Abia în februarie 1838, la 
îndemnurile lui Petrache Poenaru, departamentul din Lăuntru, prin circulara nr. 720 şi 
Eforia Şcoalelor prin porunca nr. 137, au hotărât punerea în aplicare a articolului din 
Regulamentul Organic, a Regulamentului Şcoalelor, poruncind ocârmuirilor, iar acestea 
- la rândul lor - subocârmuirilor, ca în înţelegere cu proprietarii, arendaşii şi aleşii satelor, 
să hotărască casa de şcoală a satului, sau să chibzuiască mijloacele pentru clădirea 
acesteia, să găsească candidaţi pentru postul de învăţători din rândul ţăranilor, dintre 
feciorii de preoţi sau alţii. Aceştia urmau şcoala publică de la Râmnic, unde după ce 
deprindeau învăţătura câtăva vreme - vara şi în vacanţa de iarnă - erau daţi ca învăţători 
la şcoala din sat, învăţând copiii sătenilor pe vreme de iarnă.280

Listele alcătuite de profesorii Şcolii Normale din Rm. Vâlcea ne arată că, încă din 
anul 1838 au fost pregătiţi candidaţi din satele judeţului Vâlcea. Ei aveau vârste între 28 
şi 40 de ani, ceea ce dovedeşte că au învăţat undeva înainte de anul 1838 - în special în 
şcoli particulare înfi inţate după 1834 şi că statul n-a făcut decât să legifereze o situaţie 
existentă şi să se ocupe, prin Petrache Poenaru, de o mai bună organizare a şcolilor 
săteşti.281

Cunoştinţele ce le căpătau candidaţii care doreau să devină învăţători urmând 
cursurile şcolilor judeţene – numite şi „Şcoli Normale” - erau: citirea, scrierea, patru reguli 
de aritmetică, geografi a şi două luni de practică pentru metoda lancasteriană. Apoi, fără 
nici un examen, erau numiţi de Ocârmuire (judeţe) ca învăţători săteşti. Când s-a introdus 
examenul de „destoinicie”, nu s-au prezentat decât doi candidaţi.282

Pe la începutul lunii septembrie 1838 s-a transmis de către Eforia Şcoalelor o 
circulară către profesorii şcolilor normale de prin judeţe, pentru „întocmirea şcoalelor 
de prin sate”, să fi e pregătiţi şi revizori. Totodată, Eforia Şcoalelor a clasifi cat şcolile din 
ţară: cele de prin sate se vor numi „comunale”, cele de prin plăşi, unde se vor aşeza 

279  Arhivele Statului Pitești, Fond Ocârmuirea județului Argeș, dosar 5897/1837, f. 78 
280  Arhivele Statului Rm. Vâlcea, Fond Ocârmuirea județului Vâlcea, dosar 36/5778/1838, f. 234
281  Pârnuță Gh., Din istoria culturii și școlii din județul Vâlcea (sec. XVI-XIX), Buridava, 2, Studii și materiale, Rm. 

Vâlcea, 1976, p. 262-263
282  Culea D. Apostol şi Slaviu G. P., Istoria învăţământului nostru rural, Revista Asociaţiei învăţătorilor şi învăţătoarelor 

din România, anul VI, aprilie-mai 1906, nr. 11-12, p. 360
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revizorii, se vor numi „preparande”. Şcolile din capitalele judeţelor vor fi  „şcoli normale” şi 
„centrale” - cele din Craiova şi „complementare” - cele din Bucureşti.283

La plăşi era numit candidatul de învăţător cel mai bun, care pe lângă slujba de 
învăţător îndeplinea şi slujba de revizor al şcoalelor din plasă. Acesta avea şi un ajutor. 
Plata pentru aceştia constituia 2/3 din contribuţia locuitorilor - pentru revizor şi 1/3 din 
această contribuţie pentru ajutorul de revizor. Atribuţiunile revizorului şi ale ajutorului său 
erau: „să cerceteze învăţăturile, să îndrepteze neorânduielile şi să raporteze lunar la 
profesorul şcolii normale din capitala judeţului”.284

ŞCOLILE SĂTEŞTI DIN COSTEŞTI. ÎNVĂŢĂTORI

După cum s-a menţionat mai sus, o nouă orientare s-a dat învăţământului din 
Ţările Române după anul 1832, când au fost înfi inţate școli primare în aproape toate 
oraşele de reşedinţă ale judeţelor. Deşi nu au fost înfi inţate şcoli şi în mediul rural, după 
cum dovedesc documentele, în unele sate, sătenii au întreţinut şcoli prin propria lor 
cheltuială, fapt ce dovedeşte nevoia și dorința lor pentru învăţătură.285

Astfel, în comuna Costeşti, continuându-se tradiţiile şcolii româneşti de la Bistriţa 
care,  secole de-a rândul a răspândit ştiinţa de carte în această parte a Vâlcii, în anul 
1832 - aşa cum afi rma în anul 1905 Victor Gr. Mihăescu, dirigintele şcolii din Costeşti 
în două răspunsuri către revizorul şcolar al judeţului Vâlcea - s-au înfi inţat în această 
comună trei şcoli, în satele Costeşti, Văratici şi Pietreni. Ca învăţători funcţionau Nistor 
Bălintescu la şcoala din Costeşti, Dumitru Popescu la şcoala din Văratici şi Constantin 
Iliescu la cea din Pietreni.286

Deşi învăţătorul Victor Gr. Mihăescu, la anul 1905 nu a avut la dispoziţie, în arhiva 
şcolii Costeşti, documente din anul 1832 - cel mai vechi dosar datând din anul 1872 – 
este posibil ca el să fi  găsit câteva informaţii în legătură cu prima datare a şcolilor din cele 
trei sate ale comunei de azi: Costeşti, Văratici şi Pietreni.

Cei trei învăţători amintiţi la anul 1832 şi alţii menţionaţi pe la anul 1838 şi în anii 
următori, este posibil să fi  învăţat la Şcoala de pe lângă Mănăstirea Bistriţa.

De altfel, în documentele afl ate la Arhivele Statului din Râmnicu Vâlcea şi din 
Bucureşti, afl ăm informaţiile despre şcoli din judeţul Vâlcea, care au fost înfi inţate de 
săteni, înainte de anul 1838, cum au fost cele din satele Beneşti, Bărbăteşti, Brădeşti, 
Gărdeşti, Bogdăneşti (de la nordul Râmnicului), Bătaşani, Dejoiul şi din alte localităţi.287

283  Arhivele Statului Buc., Fond Ministerul Culturii și Instrucțiunii Publice, dosar 6069/1838, p. 71
284  V. A. Urechia, Istoria Școalelor, vol. II, București, 1901, p. 7
285  Popescu-Teiușanu Ilie, Unele documente cu privire la înfi ințarea de școli sătești în Oltenia, de către sătenii înșiși, 

înainte de 1838, Revista Arhivelor, anul VII, nr. 2, București, 1964, p. 155-156
286  Mihăescu Gr. Victor, Monografi a Şcoalei primare din comuna Costeşti, jud. Vâlcea, Costeşti, 1905, f. 2, manuscris 

de 20 pagini afl at la Costeşti
Vezi și Mihăescu Gr. Victor, Învățământul primar rural. Răspunsuri, Costeşti, 1905, manuscris de 10 pagini, f.l.
287  Pârnuță Gh., Din istoria culturii și școlii din județul Vâlcea (sec. XVI-XIX), Buridava, 2, Studii și materiale, Rm. 

Vâlcea, 1976, p. 184-186
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Din anul 1838, în documentele de arhivă, găsim informaţii despre învăţătorii care 
au predat în Costeşti şi au fost trimişi să predea după pregătirea necesară, la Şcoala 
Normală de la Râmnic. Menţionăm faptul că în acel timp actuala comună Costeşti, a 
făcut parte din plaiul Cozia.

Profesorul Şcolii Normale din oraşul Râmnicu Vâlcea a trimis adresă către Eforia 
Şcoalelor Naţionale (primită la Bucureşti la data de 8 noiembrie 1938), în care prezenta 
revizorii şi ajutoarele lor, aleşi în plaiurile judeţului Vâlcea. În plaiul Cozia, din care făcea 
parte şi comuna Costeşti, a fost ales ca revizor Petre Ionescu, iar ca ajutor, Gheorghe 
Bodescu.288 Încă înainte de anul 1938, Petre Ionescu funcţionase la Şcoala de pe 
lângă Mănăstrirea Horezi, ca dascăl. După anul 1838, îl găsim că ţinea şcoală în satul 
Bărbăteşti.289 Venit din Transilvania, Petre Ionescu a intrat ca învăţător în 1838 la Şcoala 
din Bărbăteşti (1 noiembrie 1838), fi ind în vârstă de 30 de ani, fl ăcău şi fi u de negustor.290

Se aminteşte faptul că, încă din anul 1838, la plecarea spre şcoala din satul lui, 
învăţătorului i se dădeau de la Şcoala Normală, 13 foi din tablele lancasteriene.291 Tot 
atunci, profesorilor şcolilor normale din ţară li s-au trimis cărţile pentru elevii claselor a 
II-a şi a III-a şi anume: „Caligrafi a”, „Deprinderea”, de D. Pop, „Istoria Sfântă” de Aaron - 
pentru clasa a II-a; „Caligrafi a”, „Geografi a cea mică”, „Gramatica” de D. Pop, „Catehism”, 
„Evanghelia” şi „Aritmetica” - pentru clasa a III-a.292

În noiembrie 1838, în Pietreni, Costeşti şi Văratici funcţiona ca învăţător Constantin 
Iliescu, toate cele trei sate având numai o singură şcoală. La 11 aprilie 1839 funcţiona ca 
învăţător tot Constantin Grigore Iliescu, cu un total de 20 elevi (5 elevi la Văratici, 8 elevi 
în Pietreni şi 7 elevi în Costeşti).293

Costantin Iliescu a apărut pe „lista de candidaţi de învăţători” care frecventa 
Şcoala Normală din Râmnicu Vâlcea, în noiembrie 1838, la satele Costeşti, Văratici şi 
Pietreni, cu 284 familii.294

În primul an şcolar al învăţământului sătesc (1838-1839) mai toţi şcolarii au trecut 
de „banca de nisip” şi săvârşiseră cele 18 table lancasteriene ce s-au distribuit la fi ecare 
şcoală.295

La 29 mai 1840, egumenul Gavril Bistriţeanu trimitea Departamentului Logofeţiei 
treburilor Bisericeşti un memoriu în care relata despre sprijinul ce l-a acordat în vederea 
construcţiei de şcoli pentru săteni, manifestând multă solicitudine faţă de şcoala satului 
şi nevoile ei. Egumenul arată că, după înţelegerile ce le-a avut cu Ocârmuirea judeţului 

288  Arhivele Statului Buc., Fond Ministerul Culturii și Instrucțiunii Publice, dosar 6062/1838, f. 1
289  Pârnuță Gh., Din istoria culturii și școlii din județul Vâlcea (sec. XVI-XIX), Buridava, 2, Studii și materiale, Rm. 
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290  Pârnuță Gh., Din istoria culturii și școlii din județul Vâlcea (sec. XVI-XIX), Buridava, 2, Studii și materiale, Rm. 
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291  Arhivele Statului Buc., Fond Ministerul Culturii și Instrucțiunii Publice, dosar 6069/1838, f. 78
292  Arhivele Statului, Fond Ocârmuirea jud. Vâlcea, dosar 74/93/1839, f. 13 verso
293  Arhivele Statului Buc., Fond Ministerul Culturii și Instrucțiunii Publice, dosar 74/93/1839, f. 206
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295  Iscru G. D., Începutul învățământului public la sate în județul Vâlcea, File vâlcene, 1, Bălcești pe Topolog, 1972, 

p. 127



352

şi cu subocârmuitorii în privinţa satelor în care s-a hotărât a se clădi şcoli, şi pe la moşiile 
Mănăstirii Bistriţa s-a dat voie să se taie cheresteaua necesară acestor construcţii.

Gavril Bistriţeanu informa că a trimis pe la moşii oameni de-ai mănăstirii să vadă 
care este situaţia în satele mănăstirii, în privinţa construcţiilor de şcoli. La moşia Băbeni, 
în Mănăileşti şi Foleşti s-a clădit în fi ecare sat şcoală în tălpi şi în paiante, acoperite 
cu şindrilă, dar neterminate, „cu ocolul pereţilor ce se vor face din nuiele sau cu zid”. 
În Milostea a fost clădită şcoala cu toţi pereţii de bârne groase, iar la Vaideeni, şcoala 
fi ind construită în paiante, din pricina unui vânt a căzut. Se solicitase mănăstirii altă 
cherestea de calitate, mai groasă şi mai bună pentru construcţia şcolii. În satele moşiei 
Vetre, adică Pietreni, sătenii au înnădit o casă ce o aveau întocmită „pentru canţelaria 
satului296 şi au şindrilit-o, cu pereţii din bârne subţiri şi nu după plan, a cărei cheltuială a 
ajuns a da fi ecare familie de la 10 lei la 15 lei, fără să ia săvârşire, cum şi satul Costeşti, 
făcând şcoală în tălpi şi paiante cu pereţii de nuiele, povârnită într-o parte, se vede 
tot neasemănată planului din această moşie. Iar la satul Văratici din această moşie au 
făcut şcoala la un loc singuratic, într-un deal şi tot cu paiante nepotrivite planului. Pentru 
aceste sate ale moşiei Vetre eram datori cu deosebire a se face Şcoalele în asemănarea 
planului, cu zidire, fi indcă var se poate face aici de către locuitori, cât de mult, cum şi 
cărămidă şi lemne, toate afl ându-se cu înlesnire”. Şi una din aceste şcoli, după cum 
arăta egumenul Gavriil Bistriţeanu, „socotim a se face în apropiere de mănăstire ca să se 
poată aduce la învăţătură şi copiii ţiganilor mănăstirii. Dar aceşti locuitori din pomenitele 
sate, fi ind povăţuiţi de cel mai îndărătnic clăcaş Ioniţă Burtea, care era logofăt a 5 sate, 
n-au primit a se înţelege nici cu mănăstirea, nici cu arendaşul, ci de sineşi au făcut 
lucrările arătate”. Sătenii din Tomşani297 şi Bogdăneşti au tăiat o sumă de şindrilă de brad 
din munţii mănăstirii şi au răspândit-o prin sate.

Memoriul amintit, înregistrat cu numărul 80 din data de 29 mai 1840, a fost 
semnat de arhimandritul Gavriil Bistriţeanu şi de către grămăticul Ion Pietraru.298 Gavriil 
Bistriţeanu nu a fost altul decât egumenul care era abonat la „Gazeta de Transilvania”, 
apărută la Braşov. Din „Listă de numărul şcolilor comunale private, de numărul şcoalelor 
şi ai Şcoalei Normale din judeţul Vâlcea”, semnată şi datată din 16 iunie 1840, de către 
profesorul Şcolii Normale din Râmnicu Vâlcea - Toma Serghiescu - afl ăm că în Plaiul 
Cozia, din care făcea parte şi localitatea Costeşti, fi inţau 16 şcoli cu un număr de 345 
şcolari, care lucrau după metoda lui Lancaster.299

„Lista de numărul trupurilor de table lancasteriene ce s-au împărţit pe la toate 
Şcoalele comunale de prin satele Judeţului Vâlcea” ne arată că în anul 1842 se afl au 
repartizate la şcolile din satele Pietreni şi Costeşti, afl ate în Plaiul Cozia, câte un exemplar 

296  Arhivele Statului Buc., Fond Ministerul Culturii și Instrucțiunii Publice, dosar 3396/1840, f. 64
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din tabele lancasteriene. Adresa către Eforia Şcoalelor a fost semnată de T. Serghiescu 
(„Serghiad”).300

La 15 iunie 1843, aşa cum se vede din „Lista de numele satelor din judeţul Vâlcea, 
după care s-au făcut catagrafi ile de către candidaţii de învăţători” - după porunca Cinstitei 
Eforii, cu nr. 155, în satele localităţii Costeşti, din plaiul Coziei, afl ăm ca învăţători pe 
următorii: la Costeşti - Nistor Bălintescu, în Văratici - Constantin Ilian şi la Pietreni - 
Alexandru Ciorgănescu. În total, în judeţul Vâlcea erau 77 de candidaţi din cele 27 sate 
şi 3910 şcolari, iar Şcoala Normală din Râmnicu Vâlcea avea 130 şcolari.301

Profesorul Şcolii Normale din Râmnicu Vâlcea, Toma Serghiescu, la 30 octombrie 
1843, în  „Lista de suptrevizori în fi ecare plasă a judeţului Vâlcea, după poruncile Cinstitei 
Eforii a Şcoalelor Naţionale cu nr. 760, 970, 994 şi 1054”, ne informa că în plaiul Cozia, 
ca suptrevizor era tot învăţătorul Petre Ionescu, care îndeplinea şi serviciul de învăţător 
în localitatea Bărbăteşti. În plaiul Coziei erau 25 de şcoli şi 3289 familii. Zeciuiala primită 
de la suptrevizor totaliza 658 lei.302 Din „Lista pentru toţi candidaţii de învăţători din judeţul 
Vâlcea”,303 afl ăm date importante despre învăţătorii din acea vreme. Se aminteşte din 
nou despre suptrevizorul Petre Ionescu al plăşii Cozia, care era învăţător la Bărbăteşti, 
arătându-se că a intrat candidat la 1 noiembrie 1838, având vârsta de 30 de ani, fl ăcău, 
fi u de negustor venit din Transilvania. A fost ales învăţător din 1 înscris. La Costeşti era 
învăţător Nistor Bălintescu, intrat candidat în 2 noiembrie 1839, în vârstă de 35 de ani, 
însurat, fi u de birnic, de fel din satul Costeşti, unde se afl au şi părinţii lui.

Constantin Ilian a fost numit ca învăţător la Şcoala din Văratici la 2 noiembrie 
1838, la vârsta de 32 de ani, fi ind însurat, fi u de birnic, părinţii lui afl aţi în satul Văratici. 
El a intrat în calitate de candidat. La Pietreni se afl a ca învăţător Alexandru Ciorgănescu, 
încadrat candidat din 2 noiembrie 1841, de 23 de ani, însurat, fi u de birnic, părinţii lui 
afl aţi în satul Pietreni.304

În anul 1843, în plaiul Coziei erau 26 de şcoli în total, 26 de candidaţi din care 9 
învăţători au dat în scris pentru cinci ani de slujbă.305

Documentele de arhivă ne dau informaţii şi despre alţi doi învăţători originari din 
satul Pietreni al localităţii Costeşti. Este vorba despre fraţii Dumitru şi Nicolae Pleşuvescu. 
Primul dintre aceştia, Dumitru Pleşuvescu, a intrat în învăţământ la 20 septembrie 1838, 
ca învăţător, fi ind în vârstă de 28 de ani, însurat, fi u de preot, cu părinţii din satul Pietreni. 
A fost învăţător în satul Râmeşti de Horezu, plaiul Cozia. Fratele său, Nicolae Pleşuvescu 
a intrat în învăţământ la 23 aprilie 1841, la Vaideeni.306
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Nicolae Pleşuvescu din Costeşti a fost considerat un învăţător „avocat” - se 
spune - la Şcoala Vaideeni. El isca neînţelegeri între arendaşi şi locuitori, apoi venea la 
Râmnic, la procese, probabil apărând pe una sau alta dintre părţi. În 1841, la intrarea în 
învăţământ, Nicolae Pleşuvescu avea 30 de ani, fi ind însurat, fi u de preot, cu părinţii afl aţi 
în satul Pietreni. A fost îndepărtat din slujbă la propunerea profesorului C. Codreanu din 
Rm. Vâlcea, originar din Mateeştii Vâlcii.307

Toma Serghiescu, profesorul Şcoalei Normale din Rm. Vâlcea, la 12 aprilie 1844 
se adresa Eforiei Scoalelor naţionale, arătând că de la toţi subrevizorii a primit rapoarte 
că mai toate şcoalele comunale din judeţ „s-au închis”, unele de la sfârşitul lui martie, 
iar altele din pricină că părinţii şi-au tras copiii de la şcoală, întrebuinţându-i la munca 
câmpului şi cu toată stăruinţa ce s-a făcut, n-au stătut până la 23 ale culegătoarei luni. 
Rezoluţia Eforiei Școalelor arată că învăţătura şcoalelor comunale va trebui a se urma 
numai până la sfârşitul lui martie şi „candidaţii aveau să vină la Școala Normală la 
începutul lunii mai curent” (1844).308

La 15 octombrie 1844, cu adresa  nr. 880, se anunţa Comitetul Școalei din Rm. 
Vâlcea, arătându-se că odată cu demisia profesorului Școalei Normale din Piteşti, 
rămânând vacant acest post, Eforia a hotărât să mute pe Toma Serghiad (Serghiescu), 
profesorul Scoalei Normale din Rm. Vâlcea şi în locul acestuia „Eforia orânduieşte pe 
Constantin Codreanu, care s-a dovedit un capabil profesor”. După cum s-a mai menţionat, 
acesta era din localitatea Mateeşti, plaiul Horezului.309

Profesorul Şcolii Normale din Rm. Vâlcea raporta la 4 aprilie 1845, Eforiei 
Şcoalelor, că din rapoartele subrevizorilor şcoalelor comunale din judeţul Vâlcea, a afl at 
că unele şcoli au fost închise la 1 martie, altele de la 15, că „în prea puţine au rămas câte 
5-6 copii”. Prin cercetarea făcută, el a afl at că „pricina au fost sătenii”, care ziceau că „a 
venit vremea muncii, la care copiii trebuie să le dea ajutor, să le păzească vitele, că au 
sfârşit bucatele” şi alte pricini ca acestea. Profesorul Şcolii Normale din Rm. Vâlcea - 
Constantin Codreanu - întrebând „dacă această urmare au mai avut-o şi altă dată”, i s-a 
răspuns că „în toţi anii de la înfi inţarea şcoalelor comunale” s-a întâmplat acest fapt.310

Eforia Şcoalelor Normale s-a adresat Departamentului din Lăuntru, arătând că 
profesorii Şcoalelor Normale din oraşele Caracal, Râmnicu Vâlcea, Piteşti şi Ploieşti 
au înştiinţat Eforia „cu rapoarte din luna trecută” (martie), aducând la cunoştinţă că toţi 
învăţătorii şcoalelor comunale din aceste judeţe au făcut plângere „că nu li s-a plătit 
simbria ce li se cuvine, de la 1 octombrie 1844 până la aprilie anul curgător” (1845).311

„Lista şi numărul şcoalelor comunale şi private, numărul şcolarilor, numele 
învăţătorilor”, datată din 9 iunie 1845, ne arată că în judeţul Vâlcea erau un număr de 171 
şcoli comunale şi 3592 şcolari „peste tot”, iar în plaiul Coziei erau 30 de şcoli comunale 
307  Iscru G. D., Contribuții privind învățământul la sate în Țara Românească până la jumătatea sec. al XIX-lea, Editura 
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şi 580 elevi. Din lista amintită afl ăm că la Şcoala Costeşti preda în continuare Nistor 
Bălintescu, intrat candidat la 23 aprilie 1843, 45 de ani, însurat, fi u de preot, ai cărui 
părinţi se afl au în satul Costeşti, sat având un număr de 148 de familii. El era candidat, nu 
învăţător. După cum se ştie, candidaţii - ca învăţători începători - în urma unui examen, 
deveneau „învăţători”.

La Şcoala Pietreni preda Ilian Constantin, încadrat candidat la 10 septembrie 
1838, în vârstă de 35 de ani, însurat, fi u de plugar. Şi el era candidat, nu învăţător, în 
acest sat care număra 103 familii.

Dumitru Popescu, încadrat la 10 octombrie 1844, de 20 de ani, fl ăcău, fi u de 
preot, se afl a la Şcoala din satul Văratici. Se menţiona că satul Văratici avea 93 de familii 
şi se voia alăturarea lui la satul Costeşti. Şi Dumitru Popescu era „candidat”.

În satul Bogdăneştii Arnoții, afl at în partea de vest a localităţii Costeşti, s-a înfi inţat 
şcoală în anul 1842, la doi ani după cea din Tomşani (1840). La Bogdăneştii Arnoții din 
plaiul Horezu era încadrat, în calitatea de „candidat”, de la 24 septembrie 1842, Nicolae 
Popescu, de 23 de ani, fl ăcău, fi u de preot. Satul avea un  număr de 59 de familii.312

La 13 iunie 1845, profesorul Şcolii Normale din Râmnicu Vâlcea, se adresa Eforiei 
Şcoalelor, arătând că „niciodată n-au mers candidaţii şcolilor din pricina lefi lor aşa rău 
ca anul acesta… de 8 luni pier în slujba şcolilor fără să primească vreo para din dreptul 
lor”.313

Se cunoaşte că la Râmnic funcţiona Şcoala Normală, care pregătea învăţători 
pentru şcolile comunale. Profesorii Şcolii Normale aveau în grijă nu numai pregătirea 
cadrelor didactice necesare în acele timpuri, dar propunea numirea lor la şcolile din sate, 
controla şi îndruma didactic şi administrativ şcolile din judeţ. Se ocupa, după cum se 
vede, şi de lefi le cuvenite slujitorilor şcolii.

Constantin Codreanu, profesorul Şcolii Normale din Rm. Vâlcea, prin adresa nr. 
91 din 17 martie 1846, arăta Eforiei Şcoalelor că, subrevizorul plaiului Coziei, prin raportul 
nr. 1 primit la 1 februarie 1846, zicea că la revista făcută în luna noiembrie 1845, mergând 
în satele Pietreni, Costeşti şi Văratici - proprietate a Mănăstirii Bistriţa - a îndemnat pe 
locuitorii satelor amintite să facă pregătirile trebuincioase pentru deschiderea şcolilor. La 
revista făcută în ianuarie 1846, mergând la satele numite, a găsit o mare schimbare, adică 
numai şcoala de la Costeşti deschisă, având candidat pe Dumitru Popescu ce era aşezat 
la Văratici. Întrebându-i pe locuitori cine a făcut această schimbare, aceştia au răspuns 
că ei, zicând că de vreme ce proprietatea şi Înalta stăpânire au hotărât ca pe viitor cele 
trei sate să formeze numai unul, ei nu pot ţine trei candidaţi şi că pentru desfi inţarea celor 
doi, au îndreptat reclamaţie către conducerea Mănăstirii Bistriţa.314 Rezoluţia primită de la 
Eforia Şcoalelor arată că satele ce se vor fi  împreunat la Catagrafi e, nu pot ţine mai mult 
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decât o şcoală. Numai atunci se pot ţine şcoli în fi ecare sat din cele împreunate, când 
proprietatea sau locuitorii se vor angaja că „vor plăti de la dânşii capitaţia învăţătorului”, 
ca să nu se plătească aceasta pentru doi învăţători, din aceeaşi cutie a comunităţii. 
Cu privire la Dumitru Popescu, care a fost instalat ca învăţător de către alţii, fără ştirea 
profesorului de ţa Şcoala Normală - Constantin Codreanu, „el nu se va recunoaşte nici 
de Eforie, până nu se va recomanda de profesori”. De aceea şi leafa lui pe luna ianuarie 
anul următor „se va trece la rezervă”.315

Profesorul Şcolii Normale din Râmnic se adresa, la 18 mai 1846, Eforiei Şcoalelor, 
arătând că, potrivit poruncii Cinstitei Eforii cu nr. 399, privitoare la Şcoala satelor Costeşti, 
Pietreni şi Văratici din plaiul Cozia, a cercetat şi a afl at, prin subrevizor, că cele trei 
sate fac, într-adevăr, numai „o sălişte”, trimiţându-i pe Nistor Bălintescu şi pe Dumitru 
Popescu - al treilea candidat, Costantin Ilian, se afl a bolnav - şi făcând concurs numai 
cu cei doi veniţi, a înţeles că Popescu, fi ind mai tânăr, mai bine deprins la toate, având 
şi glas mai bun, are destoinicie a fi  candidat la arătatele sate. În încheiere, Constantin 
Codreanu făcea cunoscut Eforiei Şcoalelor alegerea lui Dumitru Popescu.316

Cu raportul nr. 220 din iunie 1846, C. Codreanu, profesorul Şcolii Normale din 
Râmnic înainta hotărârea Comisiei Târgului Hurez, în care se vorbea despre înlocuirea 
învăţătorului Dumitru Pleşuvescu de la Şcoala Râmeşti, unde învăţau şi copiii din Tg. 
Hurez, cu Ion Mihăilescu. Reamintim că Dumitru Pleşuvescu era fi u de preot, fi ind originar 
din satul Pietreni. Raportul Comisiei Târgului Hurez a fost trimis în copie.317 Constantin 
Codreanu, cu raportul nr. 233 din 30 iunie 1846, trimitea la acea dată Eforiei „Lista de 
subrevizori şi ajutoarele lor”. Plaiul Cozia avea ca subrevizor pe învăţătorul Petre Ionescu, 
localizat în satul Bărbăteşti, unde era şi învăţător, iar ca ajutor de învăţător pe Dumitru 
Protopopescu, de 17 ani la Şcoala Bărbăteşti şi cu o leafă de 70 de lei pe an.318

Raportul profesorului Şcolii Normale din Râmnic, către Eforia Şcoalelor, arăta că 
pe trimestrul ianuarie 1846, numărul familiilor care se afl au cu locuinţa în satele Costeşti, 
Văratici şi Pietreni, a fost de 256, care plătind câte 20 parale, însemna „o câtime” de 128 
lei, din care scăzând 12 lei şi 32 parale - zeciuiala subrevizorului – rămâneau 115 lei şi 
8 parale în rezervă.319

În anul 1847 s-a dat o lege pentru Instrucţiunea publică, sub domnia lui 
Bibescu Vodă. Legea respectivă dă o anumită atenţie şcoalelor săteşti; fi e că cercurile 
conducătoare de pe atunci erau îngrijorate într-un fel de neştiinţa de carte la sate, fi e că 
erau nemulţumiţi de rezultatele care nu corespundeau deloc sacrifi ciilor făcute de stat şi 
de către locuitori.

În Curierul Românesc din 1840, Eliade Rădulescu scria: „Învăţătura în şcoalele 
româneşti e foarte scăzută, aşa că cu greu ar găsi cineva un şcolar care să scrie cu 
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o ortografi e oarecare, hotărâtă şi chibzuită”. Noua lege prevedea: leafa învăţătorului, 
materiile de învăţământ, înfi inţarea de şcoli în toate satele, anul şcolar să ţină de la 1 
octombrie şi până la 23 aprilie.320

Sufl ul revoluţiei de la 1848, care a încălzit atâtea inimi, a deşteptat atâtea dorinţi 
de libertate, egalitate şi cultură, de la un capăt la altul al ţării - a adus o mare decepţie - 
reacţiunea. Guvernanţii noştri din acele timpuri au considerat că prea se învăţase multă 
carte, prea se deşteptase „poporul” şi că cartea a pornit „prostimea” spre răzvrătire 
împotriva orânduielii satului.

Şi atunci, Eforia cu Căimăcănia au închis şcoalele, atât pe cele de la sate, cât şi 
pe cele de la oraş. Au stat acestea închise până în anul 1855.321 După alte dovezi, şcolile 
de la sate au rămas închise până în anul 1857.

În timpul revoluţiei de la 1848, profesorul C. Codreanu de la Şcoala normală, a 
pus pe învăţători să copieze „Proclamaţia de la Izlaz” şi a intervenit la Eforia Şcoalelor 
pentru plata salariilor învăţătorilor, primind însă refuzul categoric: „Nu e destul că au 
luat parte la revoluţie… acum mai vor şi lefi ”. Pentru această activitate, profesorul a fost 
închis la Mănăstirea Văcăreşti.322 

La începutul războiului Crimeei (1853-1856) armatele ruseşti au trecut Prutul, 
ocupând fără luptă Principatele Române. Barbu Ştirbei, domnul Munteniei şi Grigore 
Ghica, domnul Moldovei, s-au retras din scaun, plecând peste graniţă. Atunci au intervenit 
puterile apusene: Franţa, Anglia şi Piemontul, care au declarat război ruşilor. Flota anglo-
franceză a pătruns în Marea Neagră şi trupele aliate au debarcat în Dobrogea, unde s-au 
dat mai multe lupte în jurul Silistrei. Ruşii au evacuat atunci Principatele, „retrăgându-se 
peste Prut”.323

Învăţătorul Victor Gr. Mihăescu, în scurta sa monografi e de 20 de fi le, ne relatează 
că „trupele ruseşti au intrat în Principate pe la 1854. Parte din aceste oşti stabilindu-şi 
cartierul militar în comuna Costeşti, au găsit de cuviinţă să suspende cursurile şcolare 
şi să-şi  adăpostească caii în localurile de şcoală”. Dar, după cum am arătat mai sus, 
cursurile şcolare fuseseră suspendate din timpul revoluţiei de la 1848. Victor Mihăescu 
mai relata că „întreruperea n-a durat decât un an”, căci ruşii, părăsind acele locuri, au 
lăsat libere localurile de şcoală. 

Dar, fi indcă două din aceste localuri de şcoală căzuseră în ruină, cursurile şcolare 
nu s-au putut continua decât în localul din satul Văratici, care era mai bun, sub conducerea 
învăţătorului Dumitru Popescu.324

În Muntenia, pe la 1855, puterea reacţiunii a scăzut. Sărăcăcioasele temple de 
lumină, nu prea numeroase, s-au redeschis după emiterea unei circulare din partea 
320  Culea D. Apostol şi Slaviu G. P., Istoria învăţământului nostru rural, Revista Asociaţiei învăţătorilor şi învăţătoarelor 

din România, anul VI, aprilie-mai 1906, nr. 11-12, p. 343
321  Culea D. Apostol şi Slaviu G. P., Istoria învăţământului nostru rural, Revista Asociaţiei învăţătorilor şi învăţătoarelor 
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322  Anul 1848 în Principatele Române, tom III, 1904, p. 545
323  Panaitescu P. P., Istoria românilor, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1990, p. 288
324  Mihăescu Gr. Victor, Monografi a Şcoalei primare din comuna Costeşti, jud. Vâlcea, Costeşti, 1905, f. 2-3, manuscris 

de 20 pagini afl at la Costeşti



358

autorităţilor. Eforia Şcolaleor a preconizat înfi inţarea şcolilor centrale săteşti, prin 
comunele cele mai mari, cu învăţători numiţi prin concurs. Domnitorul Alexandu Ghica 
a reluat întocmirea şcoalelor săteşti, aşa cum fusese înainte de revoluţie. Episcopul 
Râmnicului a cerut învoire de la domnie ca să redeschidă el şcoalele săteşti cu preoţii, 
cerând în acelaşi timp de la Eforie o oarecare subvenţie. Aceasta n-a încuviinţat sprijinul 
bănesc necesar.325

La 20 februarie 1856, Comitetul de Inspecţie al Şcoalei din Rm. Vâlcea se adresa 
Eforiei Şcoalelor cu o „Listă cu satele cele mai populate din judeţul Vâlcea, unde putea 
să se înfi inţeze şcoli”. Lista era semnată de Creţeanu şi C. Lahovari. Satul Costeşti din 
Plaiul Cozia avea 364 locuitori.326

În „Lista de numărul învăţătorilor de sate orânduiţi la 23 martie şi până azi - 16 
noiembrie 1857”, în localitatea Costeşti, plaiul Cozia, afl ăm pe Dumitru Popescu.327

La examenul depus de candidatul învăţător Dumitru Popescu de la Costeşti, 
acesta a obţinut notele: citirea - 1, scrisul - 1, catehism - 2, aritmetică - 1. El avea atunci 
vârsta de 30 de ani.328

Şcoala din Costeşti avea 50 de elevi, din totalul de 432 elevi ai plaiului Cozia.329

La 1857, în „Lista de comunelor în care urmau a se deschide şcoale în districtul 
Vâlcea, plaiul Cozia”, localitatea Costeşti fi gura cu o şcoală.330

Pe la 1857, pentru prima dată, leafa învăţătorilor a trecut la stat şi învăţătorii erau 
remuneraţi cu 300 lei anual. Eforia, văzând lipsa de învăţători faţă de nevoile crescânde 
ale şcolii, a ridicat salariul la cifra de 600 lei anual.331

La 18 decembrie 1858, se făcea cunoscut Eforiei demisia din posturi a şapte 
învăţători din judeţul Vâlcea, printre care şi Dumitru Popescu din Costeşti, de la data 
de 11 iulie. Acestora li s-au anulat cărţile de învăţători.332 Institutorul Şcolii din Râmnicu 
Vâlcea, Sterie Dumitrescu, făcea cunoscut Eforiei reparaţiile ce urmau a se face unor 
şcoli. La Costeşti, acesta arăta că „Şcoala trebuie făcută din nou”.333 Acelaşi Sterie 
Dumitrescu făcea cunoscut Eforiei, la 18 iunie 1859, examenul cu patru candidaţi de 
învăţători, printre care şi Gheorghe Alexandrescu, în vârstă de 20 de ani, care a obţinut 
numai note de 1 (eminent) – la lectură, scriere, aritmetică şi catehism. Toţi cei patru 
candidaţi au primit numirea de către Eforie. Gheorghe Alexandrescu a devenit învăţător 
în 1857. Fiind numit candidat, i se cerea atestat de învăţător defi nitiv. Amintim că notele 
primite de cei examinaţi erau de la 1 la 4, cu 1 fi ind eminent, iar 4 - repetent.

325  Culea D. Apostol şi Slaviu G. P., Istoria învăţământului nostru rural, Revista Asociaţiei învăţătorilor şi învăţătoarelor 
din România, anul VI, aprilie-mai 1906, nr. 11-12, p. 343-344
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Timp de un an de zile, şcoala din Costeşti n-a funcţionat.334

În „Lista de satele districtului Vâlcea, la care urmează a se înfi inţa treptat şcoli”, 
în plaiul Cozia, afl ăm despre Costeşti: numărul şcoalelor - 1, numărul satelor - Costeşti, 
numele proprietăţilor - Mănăstirea Bistriţa. Se făcea observaţia: „a se înfi inţa şcoală din 
nou, învăţător are”.335

V. A. Urechia a propus ideea de a se chema la învăţătură şi fetele sătenilor, la 
1859.336

Din „Tabelul subinspectorilor de plaiuri şi plăşi şi districtul Vâlcea” din iunie 1862, 
afl ăm că plaiul Cozia, ca subinspector, era Ghiţă Copăceanu, care primea 100 lei.337 
Statul de plată cu lefi le învăţătorilor comunelor din districtul Vâlcea, pe lunile iulie, august, 
septembrie 1862, ne arată că toţi învăţătorii primeau câte 50 lei.

La Costeşti afl ăm ca învăţător pe Gheorghe Alexandrescu.338

La 13 octombrie 1862, Ioan Eliad, institutorul superior din districtul Vâlcea, se 
adresa ministrului cu adresa 174 de la data amintită, prezentând o „Listă cu învăţătorii 
din judeţ”, unde Gheorghe Alexandrescu din comuna Costeşti fi gura pe tabel la nr. 35 din 
lista nr. 1. Se arăta că acesta întrunea calităţile de a fi  numit „învăţător defi nitiv”.339

La 5 decembrie 1864 a apărut Legea asupra instrucţiunii (cu mici modifi cări, era 
de fapt Legea votată de Cameră la 16 martie 1864). Prin această Lege, învăţământul 
românesc a devenit unitar în întreaga ţară, cei patru ani de studiu pentru învăţământ 
primar - care era gratuit - fi ind obligatorii. Învăţământul secundar (liceal) avea durata de 
7 ani, iar cel universitar de 3 ani. Legea a intrat în vigoare din septembrie 1865.340

Prin reforma şcolară din timpul lui Cuza, şcoalele rurale au luat un deosebit avânt. 
Prevederea gratuităţii învăţământului a venit în sprijinul ţăranilor. Şcolile comunale s-au 
despărţit în două: de băieţi şi de fete. Ele au fost puse sub supravegherea unui Comitet 
Comunal, format din învăţători, preoţi şi notabili ai comunei.341

Legea lui Cuza din anul 1864 a decretat şi înfi inţarea şcoalelor primare, care nu 
erau altceva decât şcoli urbane din oraşele reşedinţă de judeţ, desemnate de Consiliul 
permanent să servească de şcoale preparatoare pentru corpul didactic rural. După ce 
elevul trecea examenul de absolvire, prefectul judeţului îl numea ca învăţător provizoriu, în 
urma recomandaţiei revizorului şcolar. Titlul „defi nitiv” se dădea prin decizie ministerială. 
De două ori pe an învăţătorii se strângeau cu toţii la comuna centrală şi acolo revizorul 
şi subrevizorul le ţineau lecţii model, conferinţe pedagogice. Un pas înainte în recrutarea 
învăţătorilor după spiritul legii lui Cuza, a fost instituirea examenului. Orice absolvent 
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al claselor primare care dorea să se dedice breslei dascălilor, trebuia să se prezinte 
înaintarea unei comisii de examinare compusă din prefect, revizor şi medicul primar.342

Cu toate examenele şi controlul administrativ, progresul săvârşit în scurgerea 
anilor nu mai îngăduia nimănui să intre în corpul învăţătorilor cu cunoştinţele claselor 
primare.343

Legea din 1864 nu statornicea leafa, dar prevedea că după 12 ani de serviciu, 
ea se va îndoi. Această dispoziţie n-a fost însă niciodată îndeplinită. După 1864, leafa 
învăţătorilor oscila între 18,50 lei şi 74 lei lunar, unii primeau 90, alţii 111 lei pe lună.344

De la 1864 încoace, numărul şcoalelor şi al învăţătorilor a crescut. Progresele 
realizate pe tărâm cultural au schimbat cu totul opiniile ţăranului despre şcoală. Dacă 
până atunci te întâmpina cu „ce să facă băiatul meu cu atâta carte, că doar nu l-oi face 
popă”, sau „cum am trăit eu fără carte, aşa are să trăiască şi el”, mai târziu ţăranii au 
început să gândească altfel, văzând că ştiinţa de carte era o necesitate, că - zicea el - 
„cel cu carte are mintea deşteaptă, are patru ochi”.345

Învăţătorul Gheorghe Alexandrescu de la şcoala din Costeşti, printr-o cerere 
înregistrată la nr. 61 din 13 februarie 1866, arăta că a servit ca învăţător în comuna 
Costeşti din anul 1859, iulie 8. Totdeauna s-a silit să-şi îndeplinească datoriile conştiincios. 
Aceasta se poate constata din rapoartele inspectorilor şi revizorilor şcolari care l-au 
revizuit la acea vreme. Cerea să i se fi xeze salarul pe anul curent la 100 lei pe lună, 
deoarece 50 lei, cât a primit până atunci nu-i ajungeau pentru a-şi putea procura „nici 
nutrimentul de toate zilele, fi e cât de modest, nici îmbrăcămintea, cărţi etc., de care un 
învăţător are atâta necesitate ca şi de hrană”.346

La 17 mai 1866, Gheorghe Alexandrescu, învăţătorul Şcolii Costeşti se adresa, 
printr-un memoriu, ministerului Instrucţiunii Publice, arătând că în comuna Costeşti, 
plaiul Coziei, judeţul Vâlcea, localul de şcoală este bun, nou, încăpător numai pentru 
50-70 şcolari. Comuna însumează circa 390 de familii, din care se adună un număr de 
160 de copii de şcoală, având în vedere că tot în acel local de şcoală, în altă odăiţă este 
o „clasă pentru şcolăriţe”; dar aceasta este ocupată de primăria comunei, la care mai tot 
timpul vin locuitorii cu diferite „chestii”, „care negreşit cauzează tulburarea liniştei ce ar 
trebui să am în timpul orelor”. Şi bisericile din comună sunt mici, neîncăpătoare pentru 
şcolari, chiar şi pentru enoriaşii săi. El solicită încăperi la Mănăstirea Bistriţa, unde se 
găsesc odăi goale, aer curat pentru sănătatea şcolarilor, odăile de la Bolniţă cu podele 
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din scânduri de brad, făcute din cărămidă.347 Aceasta, pentru a se forma acolo, în noul 
an şcolar, localul de şcoală.

În rezoluţie se arată că se va mijloci la conducerea clerului de a da ordin superiorului 
Mănăstirii Bistriţa să pună acele încăperi la dispoziţia şcoalei. S-au făcut numitele ordine 
Mănăstirii Bistriţa şi învăţătorului Gheorghe Alexandrescu.348

Prefectura judeţului Vâlcea, în memoriul nr. 11659 din 5 noiembrie 1866, se referă 
la problema găsirii unor „localuri spaţioase pentru şcoale”, amintind şi localitatea Costeşti 
din plaiul Cozia, care avea 420 de familii. Se căutau case încăpătoare pentru şcoală.349

Din tabelul privind „Starea morală şi materială a şcoalelor din comunele rurale din 
judeţul Vâlcea, pe anul 1866”, despre comuna Costeşti afl ăm următoarele: număr familii 
- 400, învăţător - Gheorghe Alexandrescu, capacitatea acestuia „prea bun” - singurul 
califi cativ, cel mai bun dintre învăţătorii de la cele 28 de şcoli din plaiul Coziei. Din cei 
28 de învăţători, 14 au avut califi cativul de „bun” şi 6 pe cel de „mediocru”. Un număr de 
şapte localităţi erau fără învăţător.350 

În procesul verbal din şedinţa de la 31 decembrie 1866, Consiliul Permanent 
de Instrucţiune arăta că, având în vedere cererea învăţătorului Gh. Alexandrescu din 
comuna Costeşti, care cerea să fi e trecut printre învăţătorii ce au ocupat postul la „şcolile 
model”, şcoli de o natură mai deosebită faţă de cele ordinare, „petiţionarul se va prezenta 
la concursul publicat”; semnau Laurian A. Florian, Zalomit şi Marcovici.351

Revizorul şcoalelor din judeţele Argeş, Vâlcea şi Muscel, V. Ursescu, prin adresa 
nr. 312 din 8 iunie 1867, adresată Ministerului Instrucţiunii, arată că  învăţătorul şcoalei 
Costeşti - Gheorghe Alexandrescu cerea a se elibera autorizaţia „defi nitivă”, afi rmând 
despre acesta: „Numitul învăţător este unul den cei mai dintâi, mai bun, capabil, şi asiduu 
pentru instrucţiunea publică; precum am arătat prin raport cu altă ocazie. Asemenea 
şi moralitatea sa este exemplară în societatea comunei sale”. Revizorul solicita a i se 
elibera numitului învăţător „autorizaţiunea sa defi nitivă”. Cererea s-a aprobat în şedinţa 
din data de 14 iulie 1867. Consiliul Permanent de Instrucţiune aproba confi rmarea 
„defi nitiv” în postul de învăţător al comunei Costeşti, a lui Gheorghe Alexandrescu. 
Semna S. Marcovici, Aron Florian şi A. Marin.352

Învăţătorul din Costeşti a fost numit ca ajutor de revizor, pentru a vizita pe toată 
lumea o dată, în jumătatea din numărul şcolilor ce funcţionau în plasa lui, conform 
instrucţiunilor: „iar rezultatul ce vei descoperi la sus zisa vizitaţie, îl vei nota fără părtinire 
într-un tablou (pe verso), îl vei înainta cu raport din parte-ţi. Vizitaţia o vei termina în 5 
zile cel mult şi ca să nu sufere şcoala dumitale şi cât vei lipsi o vei încredinţa celui mai 
capabil monitor, până te vei întoarce”.353

347  Arhivele Statului Buc., Fond Ministerul Culturii și Instrucțiunii Publice, dosar 392/1866, f. 53
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Pe „Lista şcoalelor model” din judeţul Vâlcea, din august 1867, a apărut şi 
şcoala Costeşti, alături de şcolile din Târgu Hurez, Pojogi, Bărbăteşti, Lăpuşata, Orleşti, 
Drăgăşani, Roşiile, Beneşti, Sohorâtu şi Pietroasa. În Costeşti erau 420 de familii.354

La 13 septembrie 1867, Ministerul Instrucţiunii a transmis o circulară către prefecţi, 
specifi când că, urmând de la 1 octombrie 1867 să funcţioneze „şcolile model” din 
comunele indicate mai sus - pentru judeţul Vâlcea, rugându-l pe prefectul acestui judeţ 
„să înzestreze acele şcoli cu toate cele necesare pentru studiu şi să fi e bine reparate”.355

La 16 ianuarie 1869, Gheorghe Nistorescu, fi ul lui Nistor Bălintescu - fostul învăţător 
- din comuna Costeşti, plaiul Cozia, judeţul Vâlcea se adresa Ministerului Instrucţiunii 
Publice, arătând că a fost numit învăţător în comuna Bârzeşti, plaiul Cozia, Judeţul 
Vâlcea până la 1 septembrie 1868, când a fost admis ca student la Şcoala Normală. 
Venind în Bucureşti, el n-a primit salariul pe trimestrele aprilie şi iulie ale anului 1868. 
El cerea să i se elibereze salariul. Se remarcă scrisul frumos, caligrafi c al petiţionarului 
Gheorghe Nistorescu.356 

 Învăţătorul Gheorghe Alexandrescu se adresa în anul 1869 către Ministerul 
Instrucţiunii Publice, ca să rămână în continuare pe postul pe care îl are, ca urmare a 
intenţiei lui Ion Stănescu, tot din Costeşti, absolvent al şcoalei primare din Costeşti, care 
a reuşit la concursul dat şi a intrat intern la Seminarul Episcopiei Râmnicului, pe care l-a 
şi absolvit. Ioan Stănescu a cerut să fi e numit învăţător în locul lui Gh. Alexandrescu. El a 
mai arătat că în comună este şi lipsă de preot (în realitate, în Costeşti erau patru preoţi). 
Gheorghe Alexandrescu, susţinându-şi cauza, arăta că el are familie, copii, proprietate, 
casă în comună, pe când Ion Stănescu nu are familie, de aceea ar putea să-şi ia catedră 
şi în altă comună. Rezoluţia a fost dată în sprijinul lui Gh. Alexandrescu, cerându-se 
satisfacerea cererii lui de a rămâne în continuare la Şcoala Costeşti. Ion Stănescu a ajuns 
ulterior în localitatea Izvoru Rece, din plaiul Horezu, ca preot şi învăţător, stabilindu-se 
aici defi nitiv.357

Ion Stănescu din Costeşti, absolvent al seminarului, a cerut în aprilie 1870 un 
post de învăţător în Tomşani. Rezoluţia recomanda ca acesta să fi e numit ca învăţător 
în Tomşani. El apare şi în „Tabelul cu seminariştii care au absolvit cursul în Seminarul 
Episcopiei Râmnicului, de la 1854 la 1870” şi care încă nu s-a hirotonisit.

În total au fost 77 de absolvenţi, iar dintre aceştia, 31 profesau la acea dată 
ca profesori. Ion Stănescu a absolvit seminarul în anul 1869.358 La 5 februarie 1871, 
fi ind învăţător în comuna Izvoru Rece, plaiul Horezu, acesta cere din nou Ministerului 
Instrucţiunii postul de învăţător de la Şcoala Costeşti, unde se afl a Gh. Alexandrescu. La 
această dată I. Stănescu încă nu se hirotonisise dar, spunea el, „îl cereau şi enoriaşii la 
biserică”. Prin rezoluţia dată, Ministerul nu i-a aprobat cererea.359

354  Arhivele Statului Buc., Fond Ministerul Culturii și Instrucțiunii Publice, dosar 322/1867, f. 375
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359  Arhivele Statului Buc., Fond Ministerul Culturii și Instrucțiunii Publice, dosar 833/1871, f. 6
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Revizorul Al. Teodosiade al şcoalelor din Argeş şi Vâlcea, prin adresa nr. 281 din 6 
iulie 1871, dată din Piteşti către Ministerul Instrucţiunii, arătând că la comuna Bărbăteşti, 
plaiul Cozia, postul de învăţător devenit vacant prin permutarea învăţătorului Gheorghe 
Constantinescu la Păuşeşti-Otăsău, a fost ocupat de la 1 iulie 1871, de învăţătorul 
Gheorghe Alexandrescu din comuna Costeşti, plaiul Cozia, permutat fi ind spre a face loc 
la şcoala din această comună (Costeşti) „învăţătorului model” de a Şcoala Normală din 
Bucureşti, Gheorghe Nistorescu.

Rezoluţia Ministerul a fost favorabilă acestor mutări de învăţători de la o şcoală la 
alta.360

Gheorghe Alexandrescu, cel mutat la şcoala din Bărbăteşti, în anul 1871, de 
la şcoala din Costeşti, fusese elevul fostului învăţător Dumitru Popescu. În anul 1905, 
renumitul învăţător Gh. Alexandrescu trăia încă la Costeşti, ca pensionar, aşa cum ne-a 
relatat fost învăţător Victor Mihăescu în scurta lui monografi e.361 

Din „Ștatul de soldă cuvenită învăţătorilor din districtul Vâlcea” afl ăm că în comuna 
Recea, plaiul Horez se afl a că învăţător - numit provizoriu - Ion Stănescu, absolvent cu 
patru clase de Seminar. La Costeşti îl afl ăm pe Gh. Nestorescu, absolvent a trei clase 
ale Şcolii Normale, numit şi el provizoriu. Şcoala Costeşti era „Şcoala de gradul I”. Şcoli 
de gradul I, în plaiul Cozia, la 1871 erau în număr de patru: Păuşeşti-Măglaş, Olăneşti, 
Călimăneşti şi Costeşti. Restul de 19 din cele 23 de şcoli din plaiul Cozia, erau „Şcoli de 
gradul II”.362

Gheorghe Nestorescu, absolvent din prima promoţie a Şcoalei Normale „Carol 
I” din Bucureşti, a contribuit la ridicarea acestei şcoli la rangul de „şcoală model”. El a 
funcţionat la Costeşti până în anul 1875, când, fi ind atins de o boală care nu iartă - lepra 
- a încetat din viaţă.363

Şcoala Normală „Carol I” din Bucureşti a fost înfi inţată în anul 1868, dintr-o donaţie 
făcută de regele Carol I.364 În „Tablou cu elevii care au absolvit cursul pedagogic al Şcolii 
Normale Carol I de la începutul funcţionării sale până astăzi” din judeţul Vâlcea, îl afl ăm 
şi pe Nestorescu Gheorghe, care intrase la şcoală în anul 1868 şi a absolvit în anul 1871, 
născut în localitatea Costeşti, plaiul Cozia.365

După încetarea din viaţă a lui Gheorghe Nestorescu în anul 1875, la Costeşti a 
fost numit învăţător Dimitrie Bujoreanu, de asemenea absolvent al Şcolii Normale Carol 
I din Bucureşti. Acesta a funcţionat, conducând cu mult zel şi pricepere, până în anul 
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1880, când s-a transferat în comuna sa natală, Bujoreni-Vâlcea, unde funcţiona şi pe la 
anul 1905.366

În timp ce Dimitrie Bujoreanu se afl a ca învăţător la Costeşti, în anul 1872, la 
Ministrul Instrucţiunii Publice a venit Cristian Tell. El a redus leafa învăţătorilor la 50 lei 
pe lună.367

În anul 1880, în locul învăţătorului Dimitrie Bujoreanu, la Costeşti a fost numit 
învăţător Dimitrie (Dumitru) Tănăsescu, absolvent al seminarului din Vâlcea. Acesta a 
funcţionat singur la o şcoală mixtă până la fi nele anului 1881, când s-a înfi inţat aparte o 
şcoală de fete, a cărei durată a fost până la sfârşitul anului 1886, când s-a desfi inţat. La 
această şcoală a funcţionat Evdochia Tănăsescu, absolventă a Azilului „Elena Doamna” 
până la sfârşitul anului 1882, când moartea a răpit-o dintre cei vii.368 Azilul „Elena 
Doamna” din Bucureşti (Şcoala Normală de fete) a fost înfi inţat din iniţiativa doctorului 
francez Carol Davilla, prin anul 1860. Scopul azilului amintit era adăpostirea şi creşterea 
copiilor găsiţi. În anul 1862, Doamna Elena Cuza a vizitat azilul, l-a organizat în toată 
regula, sporindu-i veniturile. De la 1865, azilul a trecut sub administraţia Eforiei Spitalelor, 
care l-a organizat în felul următor: fetele cele mai inteligente să se facă profesoare, 
institutoare sau învăţătoare, iar celelalte să urmeze la atelierele de cusut. În anul 1906 
mai rămăseseră numai secţiile: primară, profesională şi cea normală. Până în 1878, 
cursurile şcolii normale ţineau 3 ani, de la 1878-1893 - 4 ani, între anii 1893-1904 - 5 ani 
şi de la anii 1904, aveau o durată de 6 ani.369

Referitor la condiţiile de viaţă ale învăţătorilor din această perioadă, amintim 
faptul că în anul 1883 a fost dată o lege de care P. S. Aurelian, care a egalat lefi le 
tuturor învăţătorilor, dărâmând gradele şi fi xând leafa iniţială la 90 lei lunar. A fost 
instituită gradaţia. Legea prevedea ca leafa fi ecărui membru al corpului didactic creştea 
proporţional cu 15% după fi ecare 5 ani de serviciu, până la 20 de ani.370

Şcoala ţinea până la Sf. Gheorghe, restul timpului învăţătorul fi ind liber, pentru a-şi 
vedea în bună pace de gospodăria lui. Învăţătorul ducea acelaşi trai simplu şi cumpătat, 
asemenea celui din urmă sătean. Toate obiectele utile erau ieftine, ori le făceau de mână. 
Pentru îmbrăcăminte n-avea să cheltuiască, deoarece i se făcea „de casă”. Hrana o da 
cu îmbelşugare natura, care era mai bogată şi mai darnică decât azi. Banul avea putere 
mai mare: 7-8 lei aveau aceeaşi valoare cu 70 lei, la nivelul anului 1906. Înconjurat de 
nişte oameni a căror ţintă în viaţă era banul, toate idealurile sărmanului dascăl român 
rămâneau neînţelese. Întreaga lui avere - cea intelectuală - pentru alţii era o monedă fără 
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de preţ. Nu te întreba nimeni atunci ce eşti sau ce ştii, ci ce ai. Toţi slujbaşii comunali, 
inferiori din punct de vedre intelectual, fără vreo pregătire de ani prin şcoli, aveau o leafă 
mai mare ca învăţătorul. Vechiul dascăl, de la începuturile organizării şcolilor săteşti, 
era clăcaş ca toţi locuitorii satului. Mai târziu a venit un decret domnesc care l-a scos pe 
dascăl de sub regimul clăcăşesc, şi nu doar pentru importanţa ce i se da în stat, ci pentru 
ca să aibă timp să se îndeletnicească cu învăţătura ucenicilor.371

Pentru anii 1875-1877 nu avem documente referitoare la istoricul învăţământului 
vâlcean, la Ministerul Instrucţiunii din Bucureşti arhiva fi ind arsă.

La şcoala de fete din Costeşti, din anul 1882, după moartea învăţătoarei Evdochia 
Tănăsescu, a funcţionat învăţătoarea Eufrosina Tănăsescu, a doua soţie a învăţătorului 
Dumitru Tănăsescu, până la anul 1886, data desfi inţării acelei şcoli. Învăţătorul Tănăsescu 
a funcţionat în acel timp la şcoala de băieţi, aşa cum nota Victor Mihăescu.372 Şcoala de 
fete a mai funcţionat însă şi în prima jumătate a anului 1887 (în anul şcolar 1886-1887). 
În ștatul de plată pe luna aprilie 1877, ca învăţători ai şcolii primare Costeşti, afl ăm pe 
soţii Dumitru Tănăsescu (gradul I) şi Eufrosina Tănăsescu.373

Din „Lista de şcoli primare rurale vacante din judeţul Vâlcea” avem informaţii 
despre şcoala de fete din comuna Costeşti, care era şcoală de gradul II. S-a aprobat 
mutarea şcolii de fete din comuna Costeşti în comuna Râmeşti şi numirea cu titlu 
provizoriu a învăţătoarei Vasilichia Flora. Din raportul revizorului judeţului Vâlcea afl ăm 
despre această mutare a şcolii de fete din Costeşti la Râmeşti. Şcoala din Costeşti a 
devenit din nou şcoală mixtă. Ca motivări care au determinat mutarea acestei şcoli au 
fost: populaţia comunei Râmeşti, localitate afl ată între comunele Șuşani şi Uşurei, era 
de 800 locuitori. Cele două comune vecine erau lipsite de şcoli.374 La acest fapt se mai 
adăugau neînţelegerile ce se puteau ivi între învăţătorii şcolii de băieţi din Costeşti şi 
noua învăţătoare numită, deoarece şcoala de fete din Costeşti era ocupată de soţia 
învăţătorului Eufrosina Tănăsescu. Un alt motiv îl constituia frecvenţa slabă la şcoala de 
fete. Se semnala „îndărătnicia părinţilor de a-şi da copilele la şcoală”, cauză care a făcut 
ca această şcoală să fi e cu totul nepopulară. Astfel, la două inspecţii făcute s-a constatat 
acest fapt. La 19 ianuarie 1887, s-au găsit prezente la şcoală numai 5 eleve, iar a doua 
oară, la 18 aprilie 1887, numai 4 eleve. Se concluziona că localitatea Râmeşti „avea local 
şi mobilier” pentru noua şcoală de fete.375

În procesul-verbal încheiat în ziua de 14 martie 1888, orele 11 de către membrii 
Consiliului comunei Costeşti, plaiul Coziei, districtul Vâlcea, convocat de primar în şedinţă 
extraordinară, se arăta că localitatea Costeşti avea 2500 sufl ete, fi ind situată în apropiere 
de Şcoala Subofi ţerilor de la Mănăstirea Bistriţa. Comuna a avut două şcoli, una de 
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băieţi şi una de fete, până în toamna anului 1887 (noiembrie). Erau posibilităţi pentru 
construirea unui nou local de şcoală, necesară celor peste 200 de elevi, de ambele sexe. 
Mai rămăsese o şcoală mixtă cu un singur învăţător şi nu se putea lucra cu un număr 
mare de elevi. Membrii Consiliului comunei Costeşti au decis reînfi inţarea şcolii de fete 
desfi inţate, foarte necesară pentru educarea acestora. Procesul verbal amintit a fost 
semnat de următorii: primar Gheorghe Predescu, consilieri G. Dumitriu, N. I. Popescu, 
Gh. David, Constantin Stan Ilea şi Dumitru Ioan Iacov, iar ca notar, Costescu.376

Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice, în raportul către regele Carol I, cu nr. 
3628 din 28 martie 1888, informa că Eufrosina Tănăsescu a fost învăţătoare suplinitoare 
a şcolii de fete de gradul II din Costeşti. În anul 1887, şcoala de fete a fost desfi inţată, 
cauza fi ind faptul că revizorul şcolar al judeţului Vâlcea a găsit la şcoală numai 5 eleve, 
iar la a doua inspecţie 4 eleve. Revizorul a intervenit către minister, pentru ca această 
şcoală să se desfi inţeze, micul număr de eleve să treacă la altă şcoală - la Râmeşti - a 
cărei populaţie se ridica la peste 800 locuitori.377

Prefectura judeţului Vâlcea se adresa în mai 1888 Ministerului Instrucţiunii Publice, 
înaintând procesul verbal adresat de Consiliul Comunal Costeşti, din plaiul Coziei şi 
raportul subprefectului prin care se cerea reînfi inţarea şcoalei de fete din Costeşti. 
Semna C. Golescu. În rezoluţia dată, Consiliul Permanent menţiona faptul că nefi ind 
fonduri pentru a se înfi inţa noi şcoli rurale, să se pună la dosar propunerea şi raportul.378

Din anul 1887, Şcoala Costeşti devenind din nou mixtă, a fost condusă de 
învăţătorul Dumitru Tănăsescu, până la 1 decembrie 1888, când s-a mai înfi inţat aici 
Şcoala Mixtă nr. 2, unde a fost adus învăţătorul Gheorghe Pretorian, absolvent al Şcoalei 
Normale Carol I din Bucureşti. Copiii de ambele sexe au fost împărţiţi în două grupe: 
jumătate la şcoala nr. 1 condusă de învăţătorul D. Tănăsescu şi cealaltă jumătate la 
şcoala nr. 2, condusă de Gheorghe Pretorian. Aceste două şcoli au funcţionat separat 
până la 1 septembrie 1889, când s-au contopit într-una, funcţionând în localul şcolii din 
cătunul Costeşti, cu doi învăţători: Dumitru Tănăsescu la postul 1 şi Gh. Pretorian la 
postul al doilea, până la 1 septembrie 1890.379

În 1888, preotul Matei Grigorescu din Costeşti, plaiul Cozia, bunicul după mamă 
al Sacerdoţenilor de mai târziu, adresa un memoriu Ministerului Instrucţiunii Publice, 
cerând aprobarea înfi inţării unei noi şcoli la Costeşti, în noul cătun Feregea. El arăta că 
localitatea era situată pe trei dealuri şi pe matca a două râuri cu râpi.

Comuna Costeşti avea 700 familii, 6 km lungime şi 5 km lăţime (fi ind inclus şi 
satul Negruleşti, care astăzi face parte din comuna Bărbăteşti). Avea un număr de 6 
cătune: Costeşti, Pietreni, Ţigănia, Văratici, Negruleşti şi Feregea (sat nou).380 În cătunul 
nou – Feregea trăiau 44 însurăţei, împroprietăriţi la anul 1864 după legea rurală. Acesta 
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menţiona, de asemenea, că şcoala primară a comunei era aşezată în cătunul Costeşti, 
fi ind construită din lemn, strâmtă, mică, şi neîncăpătoare pentru numărul de 250 şcolari 
de ambele sexe, în toată comuna. Le era greu copiilor să facă drumul de acasă până 
la şcoală de două ori pe zi, peste nişte locuri aşa greu de umblat, unde nu se afl a nici o 
palmă de şosea şi mai ales iarna, pe timp ploios, când comunicaţia era închisă de văi şi 
râuri, făcând imposibil accesul. Mulţi fi i ai sătenilor au rămas şi rămâneau în continuare 
„în abisul neştiinţei, ca animalele”. Şcoala de atunci era neîncăpătoare, „nici pentru 
actualii elevi care o frecventau şi un singur învăţător nu era de ajuns”. Preotul Matei 
Grigorescu arăta nevoia unei şcoli rurale în cătunul Feregea, la o depărtare de 2 km 
de şcoala veche, în vatra comunei, unde puteau veni copii din Văratici, Mlăci, Ţăgănia 
(Bistriţa), Negruleşti. Preotul amintea că în anul 1881, prin stăruinţa lui şi cu cheltuiala 
personală s-a înfi inţat o şcoală primară de fete în cătunul Feregea, care „a funcţionat 
până în anul trecut” (1887). Şcolii respective i se dăruise, de către Ministerul Instrucţiunii, 
un război de ţesut mecanic. Şcoala s-a desfi inţat, iar războiul de ţesut a fost „mutat la 
Şcoala Stroieşti din plaiul Horez”. Mobilierul făcut cu cheltuiala sa (a preotului) „stă la 
şcoala actuală neîntrebuinţat”.381

Preotul cerea ministerului să-l sprijine pentru înfi inţarea unei noi şcoli - primară 
mixtă - în cătunul Feregea, pendinte de comuna Costeşti al cărui local şi mobilier se 
angaja să-l procure de la el. Memoriul a fost datat: 18-25 noiembrie 1888.382

Matei Grigorescu a fost cel care, în anul 1861, a cerut Eforiei Instrucţiunii Publice 
să i se acorde postul de institutor la clasa I şi a II-a de la şcoala de băieţi, pe care 
principele Bibescu Basarab Brâncoveanu hotărâse s-o înfi inţeze pe lângă Mănăstirea 
Hurezi. El arăta că, „având mare zel de a comunica şi altora învăţătura ce o posed, am 
socotit că cel mai singur mijloc spre aceasta nu poate fi  altul decât a o semăna în inimile 
inocentelor odrasle ale omenirei, ca împreună facultăţile psihice să crească şi moralitatea 
fără de care nicio fericire nu putem spera”. Din cauza depărtării n-a putut participa la 
concurs, iar postul a fost ocupat de altcineva. El prezentase atestatul care dovedea că 
a studiat în seminar. Cererea preotului Matei Grigorescu a fost însoţită de adeverinţa nr. 
100 din 22 octombrie 1861, a prestigiosului Dionisie, Inspectorul Seminarului Episcopiei 
Râmnicu Vâlcii, care atestă că „acest seminarist, anume Matei Grigorescu, din comuna 
Costeşti,383 plaiul Coziei, districtul Vâlcea, pe timpul cât a studiat la seminar, precum şi la 
ieşire, a avut şi are cea mai bună conduită. Dând exemplu de moralitate, căruia i s-a dat 
această recomandare din parte-mi, pentru meritele, spre a-i servi de ajutor la profesia ce 
voieşte a ocupa”.384

Au concurat pentru post trei candidaţi, şi anume: Bestelei N., şcolar la şcoala 
de agricultură, Petre Stănescu, care avea autorizaţie de învăţător şi fusese învăţător la 
satul Vărăşti şi Petre Grigorescu, seminarist al Episcopiei Râmnicului, recomandat de 
381  Arhivele Statului Buc., Fond Ministerul Culturii și Instrucțiunii Publice, dosar 4382/1888, f. 181
382  Arhivele Statului Buc., Fond Ministerul Culturii și Instrucțiunii Publice, dosar 4382/1888, f. 181
383  Arhivele Statului Buc., Fond Ministerul Culturii și Instrucțiunii Publice, dosar 623/1861, f. 2,3,4 și 14
384  Arhivele Statului Buc., Fond Ministerul Culturii și Instrucțiunii Publice, dosar 623/1861, f. 2
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principele Brâncoveanu. Câştigătorul concursului a fost Petre Stănescu. Deşi comisia 
l-a recomandat pe acesta, principele l-a refuzat, pentru motivul că era căsătorit. Şcoala 
fi ind la Mănăstirea Hurez, trebuia să fi e un învăţător necăsătorit, să ducă aceeaşi viaţă 
cu călugării. Petre Stănescu a fost singurul care a susţinut examenul, obţinând note 
mulţumitoare. La începutul lunii septembrie, 1861, postul a fost încredinţat lui Petre 
Georgescu din Craiova, cu 500 lei lunar, în care intrau şi cheltuielile de întreţinere: 50 
lei - leafa unui servitor şi 50 lei - cheltuieli mărunte, funcţionând şi în anul 1864, după 
care nu s-au mai găsit ştiri. Cererea tânărului seminarist Matei Grigorescu, din Costeşti 
nici nu a fost luată în seamă.385 Preotul acesta descindea dintr-o familie de preoţi cărora 
le-a plăcut învăţătura, fi ind la vremea lor grămătici desăvârşiţi. Bunicul său, diaconul 
Ilie Bălintescu, a fost amintit prin anul 1805, ca fi u al unor ţărani din Costeşti.386 Despre 
Grigore Bălintescu, tatăl preotului Matei Grigorescu, ne aminteşte un document din 5 
ianuarie 1882, când un număr de 40 de săteni din Costeşti „l-au cerut pe el, grămăticul, 
ca preot desăvârşit”387. Mama preotului, pe nume Dobriţa, a fost fi ica preotului Gheorghe 
Voiculescu din Dianu-Stroeşti.388 Matei Grigorescu, nepotul lui Ilie Bălintescu şi fi ul 
preotului Grigore, şi-a luat numele de Grigorescu după prenumele părintelui său - Grigore 
- renunţând în cele din urmă la cel de Bălintescu, nume pe care îl poartă şi astăzi alte 
rude descendente ale sale. El a avut un număr de 8 fi i şi fi ice, printre care şi pe Filofteia, 
căsătorită la anul 1899 cu preotul Nicolae Nicolăescu-Sacerdoţeanu din satul Bârzeşti, 
comuna Bărbăteşti, şi acesta fi u de preot. Aceştia din urmă au avut un număr de 5 copii, 
printre care şi pe Aurelian Sacerdoţeanu, viitorul istoric. Pe preotul Nicolae Sacerdoţeanu 
îl vom întâlni predând ca învăţător la şcoala din Costeşti. 

La 24 martie 1889, învăţătorul Dumitru Tănăsescu se adresa Ministerului cu o 
„dare de seamă”, referitoare la Şcoala Costeşti, plaiul Cozia, districtul Vâlcea şi Şcoala 
nr. 2, înfi inţată din nou, unde el funcţiona de aproape 10 ani. Menţiona că este învăţător 
de 19 ani. El nu avea studii înalte, avea numai 5 clase liceale şi Şcoala de Poduri, 
Şosele şi Mine. Nu urmase o şcoală pedagogică, a studiat singur pe pedagogii francezi, 
germani, români.389 În anul 1873, fi ind inspectat la Şcoala de la Govora de către Titu 
Maiorescu, în calitate de Ministru al Şcoalelor, pe atunci şi el învăţător de gradul II, 
numitul a cercetat studiile lui şi văzându-i silinţa, l-a ridicat la gradul I, în care funcţiona în 
anul 1889. Permutat în comuna Costeşti de aproape 10 ani, a găsit şcoala populată de 
40-45 de elevi. În 1889, comuna Costeşti avea o populaţie cuprinsă între 700-800 capi 
de familie şi peste 2200 de sufl ete. În acel an, după listele date de autorităţi, comuna 
avea apţi pentru şcoală 137 băieţi şi 70 fete. Comuna era compusă din 5 cătune cu 
mai multe mahalale, aşezate pe două cursuri de apă - Bistriţa şi Costeşti. Se menţiona 

385  Arhivele Statului Buc., Fond Ministerul Culturii și Instrucțiunii Publice, dosar 623/1861, f. 2
Vezi și pr. Gabriel Cocora, Știri despre existența unei școli acum o sută de ani, în Mănăstirea Hurezu, Mitropolia 

Olteniei, XVII, 1965, nr. 1-2, p. 60-61
386  Sacerdoțeanu A., Documente hurezene, A. Olteniei, XII, 1933, p. 382-383
387  Sacerdoțeanu A., Documente hurezene, A. Olteniei, XIV, nr. 83-85, 1936, p. 140-148
388  Sacerdoțeanu A., Documente hurezene, A. Olteniei, XIV, nr. 83-85, 1936, p. 141
389  Arhivele Statului Rm. Vâlcea, Fond Școala primară Costești, dosar 1/1888, f. 2-3
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că localitatea era una dintre cele mai frumoase comune ale Vâlcii, afl ată în apropierea 
Mănăstirii Bistriţa, reşedinţa şcolii de subofi ţeri. Ca local, comuna avea un bun stabiliment, 
cu trei camere, în care ar putea funcţiona între 150-180 elevi şi eleve. La nord se afl a 
satul Ţigănia (astăzi Bistriţa), cu Mănăstirea Bistriţa, având o populaţie de peste 100 capi 
de familie. Cătunul Pietreni, cu mahalaua Ciorobeşti, avea 100 capi de familie, Costeşti 
cu mahalalele Gruşetu, Blezeni, Popeşti, Săcăturile şi Grămăşti cu 100 capi de familie, 
cătunul Negruleşti - izolat de pârâul Glăvoci, cu 80 capi de familie. Mai menţiona faptul 
că centrul comunei era cătunul Costeşti, fi ind cel mai populat; aici se afl a reşedinţa 
comunei, primăria şi şcoala, izolate una de alta, stabilimente care făceau cinste plaiului 
Cozia.390 Distanţa dintre satele Pietreni, Negruleşti şi Ţigănia faţă de centru comunei era 
de 4-5 km. Văratici şi Feregea (noul cătun) se afl ă la 1500 metri de centru, iar şcoala 
nouă mixtă nr. 2, înfi inţată la 15 decembrie 1888, în cătunul Feregea, la distanţa de 
numai 700-800 metri faţă de vechea şcoală.391

În „darea de seamă” amintită, adresată către Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii 
„mai da şi date personale”. Arăta că s-a căsătorit cu o absolventă a cursului pedagogic 
secundat din Azilul „Elena Doamna” şi anume Eudosia Nicolau. În ianuarie 1881 s-a 
înfi inţat şcoala de fete care mergea spre înfl orire sub abila conducere a susnumitei 
învăţătoare. Aceasta a murit în septembrie 1881. Dumitru Tănăsescu s-a recăsătorit cu 
Eufrosina Tănăsescu, născută Pantelescu, absolventă a cursului pedagogic secundar. 
Aceasta a fost numită pe post la 1 noiembrie 1882 şi a funcţionat până la 15 decembrie 
1887, când şcoala de fete s-a desfi inţat. Dumitru Tănăsescu cerea reînfi inţarea şcoalei 
de fete. Avea 90 elevi într-o singură cameră, iar celelalte două camere stăteau goale. 
Mai arăta că nu s-a numit nici un învăţător. În cătunul Feregea, la şcoala nou înfi inţată - a 
doua şcoală - a fost numit învăţătorul Gheorghe Pretorian, fost învăţător, până atunci, în 
comuna Foleşti de Sus, plaiul Horezu. Petiţionarul D. Tănăsescu cerea unifi carea celor 
două şcoli, nr. 1 şi nr. 2, care sunt prea aproape,392 cătunele Pietreni, Negruleşti şi Ţigănia 
fi ind la egală distanţă. La şcoala nr. 1, unită cu şcoala nr. 2, să lucreze el (învăţătorul D. 
Tănăsescu) şi învăţătorul Gheorghe Pretorian, venit de la şcoala nr. 2 cu elevii.

La 30 ianuarie 1889, D. Tănăsescu cerea şi revizorului şcolar al districtului Vâlcea, 
unirea celor două şcoli într-una singură, unde să fi e doi învăţători. Arăta că şcoala putea 
fi  mai populată cu elevi, fi ind în centru, aveau săli disponibile destul de încăpătoare şi o 
şcoală de fete ar putea fi  mult mai bună decât două şcoli mixte. În total erau 207 copii de 
şcoală (137 băieţi şi 70 fete). În acest timp, au urmat regulat cursurile în timpul anului, 
55 de băieţi şi 9 fete, în total 64 elevi, în afară de cei de la şcoala nr. 2, care, până la 18 
decembrie au urmat tot la această şcoală.393

Raportul revizorului şcoalelor din judeţul Vâlcea, înregistrat cu nr. 316 din 10 iunie 
1890 şi semnat de revizorul I. Rizescu, adresat Ministerului Instrucţiunii, în urma celor 
390  Arhivele Statului Rm. Vâlcea, Fond Școala primară Costești, dosar 1/1888, f. 2
391  Arhivele Statului Rm. Vâlcea, Fond Școala primară Costești, dosar 1/1888, f. 3-4
392  Arhivele Statului Rm. Vâlcea, Fond Școala primară Costești, dosar 1/1888, f. 4
393  Arhivele Statului Rm. Vâlcea, Fond Școala primară Costești, dosar 1/1888, f. 4
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constatate ca urmare a inspecţiei făcute, cerea Ministerului ca învăţătorul D. Tănăsescu 
de la şcoala Costeşti, plaiul Cozia, judeţul Vâlcea să fi e transferat la şcoala din comuna 
Malaia-Voineasa, acelaşi plai, iar învăţătorul de acolo, Ştefan Herăscu, să treacă în locul 
învăţătorului D. Tănăsescu, păstrându-şi fi ecare titlurile ce poseda.394 Consiliul permanent, 
cu avizul nr. 2205 din 4 septembrie 1890, arăta că, având în vedere constatările făcute de 
revizorul şcolar în raport, aprobă transferul învăţătorului D. Tănăsescu la şcoala Malaia-
Voineasa, iar a lui Ştefan Herăscu, de la şcoala din comuna Malaia-Voineasa, la şcoala 
Costeşti, în locul învăţătorului D. Tănăsescu.395

Victor Gr. Mihăescu arată că învăţătorul Dumitru Tănăsescu a fost mutat drept 
pedeapsă în comuna Malaia-Voineasa de la 1 septembrie 1890. Atunci, învăţătorul 
Gheorghe Pretorian a trecut la postul 1, iar postul al doilea a fost ocupat de învăţătorul 
Ştefan Herăscu, venit din Malaia.396

Ministerul se adresa Revizoratului Şcolar al judeţului Vâlcea, făcându-i cunoscut 
că la 15 septembrie curent (1890), învăţătorul provizoriu D. Tănăsescu de la şcoala din 
comuna Costeşti, plaiul Cozia, acel judeţ, se transferă drept pedeapsă la şcoala din 
comuna Malaia-Voineasa, în locul actualului învăţător provizoriu St. Herescu, care după 
a sa cerere trece la Costeşti, în locul învăţătorului Tănăsescu. Se arată că revizorul 
şcolar să dea un avertisment învăţătorului Tănăsescu, că dacă pe viitor va continua a 
da probă de neglijenţă culpabilă în conducerea şcolii, Ministerul va lua măsuri pentru 
„îndepărtarea lui din corpul învăţătoresc”.397

Ministerul făcea cunoscut că în ziua de 15 octombrie 1890, cei doi învăţători de la 
şcoala din Costeşti, plaiul Cozia, judeţul Vâlcea, şi anume Gh. Pretorian de la clasele I şi a 
II-a şi Ştefan Herescu de la clasele III-a şi a IV-a, au trecut prin propriu lor consimţământ, 
unul în locul celuilalt.398

Adresa Revizoratului Şcolar Vâlcea cu nr. 94 din 26 noiembrie 1891 semnată de 
revizorul A. Popilian, către Ministerul Instrucţiunii, arată că învăţătorul Stefan Herăscu , 
venit de la Malaia la Costeşti, afl at ca învăţător provizoriu la clasele I şi a II-a, de la şcoala 
rurală retribuită de stat, din comuna Costeşti, plaiul Cozia, judeţul Vâlcea, cerea, printr-o 
petiţiune, pentru interese de familie, transferarea în aceeaşi calitate, la şcoala vacantă 
din comuna Berbeşti, plaiul Horezu, înfi inţată în acel an în urma Ordinului Ministerului 
Instrucţiunii. În locul său, în comuna Costeşti, tot pentru interese familiale, cere a fi  
transferat cu titlurile şi drepturile ce are deja câştigate, învăţătorul Mihail Pretorian, pe 
atunci învăţător provizoriu la şcoala rurală retribuită de stat din comuna Bechet, judeţul 
Dolj, aşa cum reieşea din petiţiunea sa alăturată adresei revizorului şcolar. Se mai arăta 
că învăţătorul Pretorian, fi ind absolvent al Şcolii Normale Carol I, având şi o practică de 
mai mulţi ani în ramura învăţământului, „este o bună achiziţiune pentru acest judeţ”, care 
394  Arhivele Statului Buc., Fond Ministerul Culturii și Instrucțiunii Publice, dosar 44/1881, f. 2
395  Arhivele Statului Buc., Fond Ministerul Culturii și Instrucțiunii Publice, dosar 44/1881, f. 2
396  Mihăescu Gr. Victor, Monografi a Şcoalei primare din comuna Costeşti, jud. Vâlcea, Costeşti, 1905, p. 5-6, manuscris 
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abundă de învăţători seminarişti,399 a căror pregătire nu este specială „pentru difi cila 
misiune de învăţător”. Se solicita aprobarea acestor transferuri, începând cu 1 decembrie 
viitor. Ca rezoluţie, se nota: Consiliul Permanent, la 5 decembrie 1891 „opină a se aproba 
propunerile din raport”.400

De la 1 septembrie 1890, învăţătorul Gheorghe Pretorian, a continuat a funcţiona 
neîntrerupt la postul I al şcoalei Costeşti cu următorii învăţători la postul al doilea: Ştefan 
Herăscu - de la 1 septembrie 1890 până la 1 ianuarie 1891, când a fost mutat, la cererea 
sa în comuna Berbeşti-Vâlcea, Mihai Pretorian - de la 1 ianuarie 1891 la 1 ianuarie 1893, 
când a fost mutat în interes de serviciu, în comuna Tina-Vâlcea.401

Revizoratul Şcolar al judeţului Vâlcea, într-un raport adresat ministerului la data 
de 7 august 1892, făcea cunoscut printre altele, că învăţătorul D. Tănăsescu, după un 
an, arăta într-o petiţiune a sa că nu mai poate sta la Malaia, departe de familie şi de toate 
interesele. „Astăzi îşi îndeplineşte conştiincios datoriile” - se arăta în raport. Se solicita 
transferul lui, începând cu 1 septembrie viitor (1892), la clasele I şi a II-a de la şcoala 
din comuna Costeşti,402 în locul învăţătorului Mihail Pretorian, „care va trece la şcoala 
din comuna Tina, în locul D. Grădişteanu”, care urma să fi e destituit. Se mai adăuga 
că „permutarea învăţătorului Mihai Pretorian din Costeşti, era indispensabilă”, deoarece 
„domnia sa fi ind frate cu învăţătorul claselor superioare, care are şi dirijarea şcolii, nici 
un control nu poate exista între ei, cât timp vor fi  la aceeaşi şcoală”. Se menţiona că, 
la Malaia, a fost trimis din nou învăţătorul Ştefan Herăscu, venit de la şcoala Berbeşti-
Vâlcea.403

În „Ștatul de salarii pe ianuarie 1893”, la Costeşti fi gurau doi învăţători: Gheorghe 
Pretorian şi Dumitru Tănăsescu. În acest timp au apărut noi şcoli în unele sate din judeţul 
Vâlcea. În plaiul Cozia, în ianuarie 1893 au fost un număr de 24 de şcoli, iar în octombrie 
1893, 25 de şcoli. Postul de la Şcoala Malaia, a apărut vacant.404

Reforma lui Take Ionescu din 1893 a refăcut radical Legea învăţământului rural, 
dând în acelaşi timp şi prima lege a învăţământului normal. În linii mari, Legea prevedea 
următoarele: şcoalele primare se împărţeau în trei categorii: cătunale (cursuri de doi 
ani), „inferioare” (cu durata cursurilor de patru ani) şi „superioare” (cursurile ţineau 5 ani), 
fi ecare cu programele lor deosebite. Şcolile primare superioare erau cele de la oraş şi pe 
ici pe acolo, prin comunele cele mai mari. Un absolvent al şcoalei inferioare, putea trece 
în clasa fi nală a şcoalei rurale405 superioare. S-a legiferat cursul complimetar, grădinăria 

399  Arhivele Statului Buc., Fond Ministerul Culturii și Instrucțiunii Publice, dosar 44b/1881, f. 49
400  Arhivele Statului Buc., Fond Ministerul Culturii și Instrucțiunii Publice, dosar 44b/1881, f. 49
401  Mihăescu Gr. Victor, Monografi a Şcoalei primare din comuna Costeşti, jud. Vâlcea, Costeşti, 1905, p. 5-6, manuscris 
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şi lucrul manual, frecventarea obligatorie a şcolii între 7-14 ani. Legea lui Take Ionescu a 
statornicit separatismul între sat şi oraş pe linie şcolară.406

În lunile august şi decembrie din anul 1894, comuna Costeşti a apărut trecută la 
plaiul Horezului, aparţinând acestuia. Învăţători la Costeşti au fost tot Gh. Pretorian şi 
Dumitru Tănăsescu. Ministerul Instrucţiunii instituia sechestru pe salariul învăţătorului D. 
Tănăsescu de la şcoala Costeşti, „pentru despăgubire de pensiune alimentară”, acordată 
de Tribunalul Vâlcea, soţiei sale Eufrosina Tănăsescu (jumătate din salariu - 64,80 lei).407

În anul 1895, satul Costeşti şi celelalte sate ale comunei făceau parte din plaiul 
Horezu. Din ianuarie şi până în decembrie 1895, învăţătorii de la şcoala Costeşti, au fost 
tot Gheorghe Pretorian şi D. Tănăsescu.408

Şi în anul 1896, pe luna ianuarie, au fost trecuţi pe ștatul de salarii, tot învăţătorii 
Gheorghe Pretorian şi D. Tănăsescu. Din documentele şcolii primare urbane de băieţi din 
Târgul Hurez, reiese că acesta a fost schimbată în şcoală rurală mixtă din 19 noiembrie 
1896. În tot cursul anului 1896, din salariul lui Dumitru Tănăsescu, s-a oprit „pensiunea 
alimentară” cuvenită soţiei sale Eufrosina Tănăsescu.409

În anul 1896, D. Poni, liberal democrat, prin legea dată, a abrogat categoriile 
de şcoală şi a instituit şcoala primară rurală mixtă cu 5 ani de cursuri şi şcoala primară 
urbană cu 4 ani, programul fi ind acelaşi. Legea lui D. Poni, mai prevedea ca şcolile 
rurale, care vor avea patru învăţători, să fi e organizate după tipul urban, dar această 
dispoziţie a fost părăsită de Legea din 1900 a lui Dr. Istrati.410

Spiru Harret, numit şi „sufl etul şcoalei rurale” a adoptat întru totul, principiile Legii 
din 1896, cu anumite modifi cări. În ultima perioadă de guvernare a Partidului Liberal, 
s-a înfi inţat „Casa de Credit, Economie şi Ajutor a corpului didactic”, s-au reglementat 
cursurile adulţilor, cantinele şcolare, lucrul manual, s-au modifi cat orariile şi s-au creat cele 
trei „divizii” în vederea numărului insufi cient de învăţători şi al economiei bugetare, s-a 
decis înfi inţarea a cât mai multe biblioteci populare; s-au uşurat şi îmbunătăţit dispoziţiile 
relative la amenzi, s-au creat fonduri pentru ajutorarea cu cărţi a copiilor săraci, s-a 
introdus învăţământul agricol în şcoli, numindu-se în acest scop învăţători ambulanţi; 
s-au înfi inţat grădinile şcolare pe lângă fi ecare şcoală; s-au creat cercurile culturale, 
şezătorile săteşti etc..411

În „Statul de plată” pe ianuarie 1897 al Şcolii Costeşti din plaiul Horezu, judeţul 
Vâlcea, fi gurau învăţătorii D. Tănăsescu, căruia i se reţinuseră 100 lei pensie alimentară 
pentru fosta lui soţie, Eufrosina Tănăsescu şi Gheorghe Pretorian.412

406  Culea D. Apostol şi Slaviu G. P., Istoria învăţământului nostru rural, Revista Asociaţiei învăţătorilor şi învăţătoarelor 
din România, anul VI, aprilie-mai 1906, nr. 11-12, p. 346
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Direcţiunea Contabilităţii Generale din Ministerul Finanţelor, la 3 februarie 
1897, comunica Casei Şcoalelor din Ministerul Învăţământului, raportul în original al 
învăţătorului diriginte al şcolii din comuna Costeşti-Vâlcea, privind veniturile acelei şcoli 
pentru rezolvare. Şcoala rurală mixtă din Costeşti, adresase raportul către Ministerul 
Finanţelor, cu nr. 6 din 27 ianuarie 1897. Din raportul amintit se vede că învăţătorul 
diriginte Gh. Pretorian era şi casier al fondului şcolii Costeşti şi „a împlinit suma de 770 
lei” proveniţi din arenda a 17 ha pământ în ţarină, proprietate a școlii, pământ care a 
fost arendat pe timp de 3 ani, a câte 340 lei arendă anuală. Dorea să cumpere cărţi 
pentru copiii săraci, dar ordinul s-a anulat. A depus suma de 770 lei, împlinită de el de la 
arendaşi. I se imputa o datorie de 420 lei.413 Cele 17 pogoane de pământ ale şcolii din 
Costeşti i s-au cuvenit cu ocazia împroprietăririi însurăţeilor în 1879, necesare şi pentru 
construirea unei biserici, în cătunul Ferigi, comuna Costeşti. Aceste 17 pogoane au fost 
luate în arendă în perioada 1894-1895, 1895-1896, 1896-1897, cu câte 340 lei anual, de 
Gh. Bălintescu.414

În anul 1897, Ministerul Instrucţiunii cerea darea în judecată, pentru cotropirea 
din pământul social, a locuitorilor din Costeşti: D. Voineag, N. C. Huidu, Grigore Preda 
Crăcană, I. Crăcană, Gr. Voineag, N. Ciurea şi N. Diaconu.415

În ziua de 10 decembrie 1897, membrii comisiei pentru alegerea terenului 
necesar noii clădiri şcolare, hotărâtă a se construi în Costeşti, s-au întrunit hotărând locul 
acestei construcţii şi încheind un proces-verbal. Comisia a fost alcătuită din revizorul 
şcolar al judeţului Vâlcea - Constantinescu, inginerul Gondelberg, medicul primar C. 
Constantinescu, primarul comunei Costeşti Gheorghe Gâscă şi notarul comunei Grigore 
Stănescu. „Comisiunea” amintită a constatat următoarele:

Comuna Costeşti avea un loc cedat anume pentru şcoală de către stat în 1881, 
cu o suprafaţă de 1,5 ha, chiar în centrul comunei, deosebit de altele, de 4,5 ha în cătun 
şi altele 17 pogoane în Neagota.

Capitalul comunei Costeşti era de 4000 lei depuşi la Consemnaţii cu recipise ce 
s-au înaintat deja Casei Şcoalelor.416

Localul de şcoală de atunci, cu două săli şi cancelaria de bârne, învelit cu şiţă, era 
vechi şi absolut neîncăpător şi neigienic, abia 80 din 360 copii încap înghesuiţi în aceste 
săli de clasă, restul stă afară de pragul şcolii.

Localul de şcoală existent se va putea vinde cu până la 400 lei de către comună.
Toate cătunele ce compuneau această comună erau grupate în jurul locului de 

1,5 hectare şi ultimele lor case nu erau departe, grosul populaţiei fi ind în jurul centrului.
Comisia a decis sub rezerva aprobării ministeriale:
Să se facă în comuna Costeşti o nouă clădire şcolară cu patru săli de clasă şi 

dependinţele necesare, pe locul din centru, care e cedat de stat şi are întinderea, forma 
413  Casa Școalelor, dosar 338/1897, np
414  Casa Școalelor, dosar 338/1897, f. 20 și 21
415  Casa Școalelor, dosar 338/1897, f. 104
416  Casa Școalelor, dosar 176/1898, f. 3
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şi vecinătăţile notate în planul ridicat de inginerul şef al judeţului Vâlcea, deoarece se 
simţea necesitatea de a se ridica o nouă clădire.

Locul afl at în centru, fi ind fără nicio încurcătură de posesie, neînvecinându-se 
cu vecini zgomotoşi, arendaşul ce ţine cu chirie toate locurile şcoalei, renunţă la venitul 
acestui loc, fără vreo despăgubire.

Deoarece comuna avea numai 4000 lei capital, administraţia Casei Şcoalelor să 
binevoiască a împrumuta cu restul necesar pe această comună, după cererea ce va face 
în urma formării devizului.

Conform instrucţiunilor Casei Şcoalelor, se alătura o copie după socotelile 
bugetare417 ale comunei pe ultimii 3 ani. 

Se menţiona că arendaşul locurilor Casei Şcoalelor era învăţătorul D. Tănăsescu.418

La 3 ianuarie 1898, Prefectura Judeţului Vâlcea informa Ministerul Instrucţiunii 
şi Administraţia Casei Şcoalelor, că în comuna Prundeni, unde se hotărâse iniţial să se 
construiască un nou local de şcoală, cel existent este „un bun local de şcoală şi destul 
de satisfăcător” pentru momentul cerinţelor şcolare. Se propune ca să se renunţe la 
construirea şcolii din Prundeni şi „să se construiască un  nou local de şcoală în comuna 
Costeşti”, mult mai mare şi în lipsă de un local de şcoală îndestulător. Se cerea a se 
aproba ca şcoala decisă a se construi în comuna Prundeni, să se construiască în comuna 
Costeşti419.

Administraţia Casei Şcoalelor adresa un referat către Ministerul Instrucţiunii, 
arătând printre altele, că în cătunul şi comuna Costeşti, prin decizia ministerială 
înregistrată la numărul 37633/6113 din 28 iunie 1897, nefi ind prevăzută şcoală, având 
în vedere că în cătunul Costeşti sunt 124 de copii de vârstă de şcoală (60 băieţi şi 64 
fete) şi în cătunul Văratici, alipit cătunului Costeşti sunt 92 copii (43 băieţi şi 49 fete) şi 
în acelaşi timp localul este rău şi insufi cient; amintim şi petiţiunea locuitorilor înregistrată 
la 4 februarie anul curent, vă rugăm să modifi caţi deciziunea ministerială,420 în sensul că 
în cătunul Costeşti, pendinte de comuna cu acelaşi nume, să se construiască un local 
de şcoală cu trei săli de clase în locul localului ce fusese decis în comuna Prundeni din 
judeţul Vâlcea, semnala V. Palade.421 Ministerul Instrucţiunii, prin rezoluţia dată, decidea: 
„În urma acestui referat, Ministerul a modifi cat decizia şi La 25 iulie 1898, a aprobat 
construirea localului de şcoală de la Costeşti”. Arhitectul a făcut proiectul pentru şcoala 
cu trei clase.422 Conducerea comunei a cerut apoi Casei Şcoalelor un împrumut în valoare 
de de 25.100 lei pentru construcţia şcolii. Construcţia s-a încredinţat la început lui Vasile 
Nicolau, la 26 august 1898.423

417  Casa Școalelor, dosar 176/1898, f. 3
418  Casa Școalelor, dosar 176/1898, f. 3 și 17
419  Casa Școalelor, dosar 176/1898, f. 3 și 17
420  Casa Școalelor, dosar 176/1898, f. 19
421  Casa Școalelor, dosar 176/1898, f. 19
422  Casa Școalelor, dosar 176/1898, f. 19
423  Casa Școalelor, dosar 176/1898, f. 22
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Ministerul a făcut cunoscut Prefecturii Vâlcea, spre răspuns la raportul nr. 3770 
din 29 august 1898 pe lângă care s-a înaintat, de către Prefectură, proiectul pentru o 
şcoală cu 4 săli de clasă, fără locuinţă pentru diriginte. Proiectul construcţiei întocmit 
de arhitectul Casei Şcoalelor, găsit identic cu cel întocmit de Serviciul tehnic judeţean, 
pentru Şcoala Costeşti, „se aprobă şi poate fi  pus în execuţie”.424

În anul 1900, Şcoala Costeşti a fost înregistrată cu două săli de clasă, clădire de 
şcoală proprie şi în stare rea. La recensământul din acest an s-au găsit 354 copii obligaţi 
a frecventa şcoala, dar la 1 septembrie 1900 s-au înscris numai 141 elevi şi eleve.425

În statul de salarii ale învăţătorilor pe perioada ianuarie-decembrie 1900, la Şcoala 
Costeşti afl ăm tot pe cei doi învăţători - Dumitru Tănăsescu şi Gheorghe Pretorian.426 Pe 
cei doi învăţători îi afl ăm şi pe statul de salarii pe ianuarie 1901, de la Şcoala Costeşti.427

În statul de salarii pe luna iunie 1901, la Costeşti fi gurau ca învăţători tot Gheorghe 
Pretorian şi Dumitru Tănăsescu. Pe tabelele de învăţători, la Şcoala din Costeşti amintim 
pe cei doi învăţători, la Izvorul Rece pe preotul Ion Stănescu, iar la Pietrarii de Jos, 
preotul Gh. Nicolăescu a fost suplinit de diaconul Sacerdoţeanu.428

Revizorul şcolar din judeţul Vâlcea, Costantinescu, cu adresa nr. 473, adresată 
Ministerului Instrucţiunii, din 23 februarie 1902, arăta că ar fi  în folosul şcolii Costeşti, 
trecerea la pensie a învăţătorului Dumitru Tănăsescu, pentru care se cerea aprobarea 
unui concediu ce-l solicita pentru perioada 18 februarie - 1 martie, la catedră fi ind suplinit 
de P. Grigorescu.429 Se specifi ca că Dumitru Tănăsescu a prezentat o cerere de a fi  
considerat demisionat până la fi nele lui martie, cu data de 1 aprilie. Se cerea numirea ca 
suplinitor, în locul său a lui I. V. Codreanu, absolvent de gimnaziu.430

Pe „Lista de şcoale bune din judeţul Vâlcea, pentru a fi  ocupate de absolventele 
şcoalei normale de institutoare”, în care se solicita al doilea post, fi gurau şcolile din 
Costeşti, Păuşeşti-Otăsău ş.a.. Se mai solicita pentru Costeşti şi al treilea post.431

Învăţătorul Victor Gr. Mihăescu arăta că Dumitru Tănăsescu, care revenise de 
la Malaia la 1 ianuarie 1893, a fost ca învăţător la Şcoala Costeşti până la aprilie 1902, 
când a fost înlocuit, după pensionare, cu suplinitorul I. Codreanu, până la sfârşitul anului 
şcolar 1902.432

În „Stat de salarii” pe aprilie 1902, în plaiul Cozia, la şcoala Costeşti, afl ăm pe Gh. 
Pretorian şi P.V. Codreanu.433 Elena Teodoru a fost încadrată la Şcoala Costeşti între 

424  Casa Școalelor, dosar 176/1898, f. 53
425  Arhivele Statului Buc., Fond Ministerul Culturii și Instrucțiunii Publice, dosar 62/1901, f. 313 verso
426  Arhivele Statului Buc., Fond Ministerul Culturii și Instrucțiunii Publice, dosar 32/1900, f. 16 verso
427  Arhivele Statului Buc., Fond Ministerul Culturii și Instrucțiunii Publice, dosar 62/1901, np
428  Arhivele Statului Buc., Fond Ministerul Culturii și Instrucțiunii Publice, dosar 1041/1901, np
429  Arhivele Statului Buc., Fond Ministerul Culturii și Instrucțiunii Publice, dosar 33/1902, f. 22
430  Arhivele Statului Buc., Fond Ministerul Culturii și Instrucțiunii Publice, dosar 33/1902, f. 126
431  Arhivele Statului Buc., Fond Ministerul Culturii și Instrucțiunii Publice, dosar 33/1902, f. 236
432  Mihăescu Gr. Victor, Monografi a Şcoalei primare din comuna Costeşti, jud. Vâlcea, Costeşti, 1905, p. 6, manuscris 

de 20 pagini afl at la Costeşti
433  Arhivele Statului Buc., Fond Ministerul Culturii și Instrucțiunii Publice, dosar 890/1902, f. 31
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1 septembrie 1902 şi 1 martie 1903, când a fost mutată la cerere, în comuna Vişina-
Romanaţi. Aceasta fi gura pe statul de plată din luna octombrie 1902.434

Gh. Pretorian a intrat în învăţământ la 1 noiembrie 1887, la Şcoala Foleştii de Sus, 
până la 1 decembrie 1888, când a venit la Şcoala Costeşti.435

Prefectura judeţului Vâlcea făcea cunoscut Ministerului Instrucţiunii, la 25 
octombrie 1902, că „domnişoara Elena Teodoru, învăţătoare la comuna Costeşti, a 
depus jurământul cerut”.436

Raportul revizorului judeţului Vâlcea, datat din 30 noiembrie 1902, ne arată că 
d-ra Elena Teodoru de la şcoala din Costeşti lucra, conform noului orar, cu 80 de elevi din 
clasa I dimineaţa şi cu 80 de copii după-amiaza. Gheorghe Pretorian, dirigintele, lucra 
şi el după noul orar cu 52 de copii din divizia a doua şi 25 de copii din divizia a treia.437

N. D. Popescu, absolvent al Şcolii Normale Carol I din Câmpulung, învăţător 
suplinitor în Dobriceni-Vâlcea, printr-o cerere adresată Ministerului Instrucţiunii, a cerut 
să fi e mutat în comuna Costeşti, în postul II ce va deveni vacant prin mutarea solicitată 
de învăţătoarea titulară de acolo. El voia să se stabilească în Costeşti. Rezoluţia dată 
la 6 martie 1903 arăta că locul este vacant, „s-a ocupat de domnişoara Adela Sofi an”.438 

Petiţionarul N. D. Popescu a fost numit suplinitor al titularului I. Ghinea, la Şcoala 
Costeşti.439

Revizoratul Vâlcea, la 10 martie 1903, specifi ca faptul că preotul C. Petrulian „se 
numea suplinitor al titularei Adela Sofi an” de la şcoala din comuna Costeşti, aceasta fi ind 
detaşată suplinitoare la şcoala de băieţi nr. 28 din Bucureşti. În postul II să nu se mai 
recomande decât  învăţătoare potrivit ministerului.440

La şcoala Costeşti au suplinit preotul Constantin Petrulian - la 1 martie 1903 la 
1 aprilie 1903 şi diaconul Nicolae Sacerdoţeanu, de la 1 aprilie 1903 la 1 septembrie 
1903.441

Revizoratul şcolar Vâlcea, prin revizorul C. Constantinescu, raporta ministerului 
despre Gh. Pretorian, „fruntaş altădată între dascălii Vâlcii”, având un mediu neprielnic, 
el singur a trimis revizoratului cerere de transfer în comuna Ştefăneşti din plasa Oltului, 
la 70 km de comuna sa, comună cerută pentru a schimba mediul, pentru a se putea 
schimba şi el, spre a putea fi  folositor şcoalei mai departe.

434  Mihăescu Gr. Victor, Monografi a Şcoalei primare din comuna Costeşti, jud. Vâlcea, Costeşti, 1905, p. 6, manuscris 
de 20 pagini afl at la Costeşti

435  Arhivele Statului Buc., Fond Ministerul Culturii și Instrucțiunii Publice, dosar 890/1902, f. 315
436  Arhivele Statului Buc., Fond Ministerul Culturii și Instrucțiunii Publice, dosar 33/1902, f. 415
437  Arhivele Statului Buc., Fond Ministerul Culturii și Instrucțiunii Publice, dosar 33/1902, f. 451
438  Arhivele Statului Buc., Fond Ministerul Culturii și Instrucțiunii Publice, dosar 34/1903, f. 87
439  Arhivele Statului Buc., Fond Ministerul Culturii și Instrucțiunii Publice, dosar 34/1903, f. 94
440  Arhivele Statului Buc., Fond Ministerul Culturii și Instrucțiunii Publice, dosar 34/1903, f. 38
441  Mihăescu Gr. Victor, Monografi a Şcoalei primare din comuna Costeşti, jud. Vâlcea, Costeşti, 1905, p. 6, manuscris 
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Rezoluţia ministerului indica faptul că a se aproba permutarea de la 1 septembrie 
1903.442 Elena Teodoru, neavând un mediu normal de a-şi desfăşura activitatea, a părăsit 
postul la data de 7 ianuarie 1903, încât copiii au stat în suferinţă.443

Învăţătorul Gheorghe Pretorian s-a adresat cu un memoriu Ministerului Instrucţiunii, 
la 4 iulie, prin care a revenit asupra cererii de a fi  mutat la Ştefănăşti, cerând să fi e 
menţinut tot la Costeşti, venind cu mai multe argumente. În comuna Costeşti a funcţionat 
de la 1 decembrie 1888 şi îşi avea familia în localitatea amintită. A înfi inţat aici cantina 
şcolară, pentru copiii din cătunele îndepărtate. A înfi inţat o grădină model şi a întemeiat 
în comună o bancă populară cu un an în urmă, având în 1903, 62 de membrii din comună 
şi un capital de 4000 lei. Mai adăuga că şcoala din Costeşti era veche, datând din anul 
1862. Din iniţiativa sa, împreună cu un comitet local, au adunat bani şi s-a început clădirea 
noii şcoale care urma să fi e gata până la 10 iulie 1903.444

Ca răspuns, ministerul a luat măsuri pentru a menţine transferarea până ce Gh. 
Pretorian se va îndrepta. El nu promovase în doi ani trecuţi, niciun elev de clasa a V-a, iar 
în 1903 a promovat doar 5 copii din 13 prezenţi, menţiona revizorul C. Constantinescu.445

La 17 iunie 1903, revizorul şcolilor din judeţ propunea ministerului ca Victor 
Mihăescu, absolvent cu diplomă al Şcoalei Normale de Institutori, să fi e numit după 
terminarea serviciului militar, în postul I, devenit vacant şi diriginte al Şcoalei Costeşti 
ţinând seama de însemnătatea acestei şcoli şi de valoarea profesională a învăţătorului 
Victor Mihăescu. El fusese numit provizoriu la Cârstăneşti.446

Aşa cum s-a arătat mai sus, Gh. Pretorian, de la postul I a fost permutat, după 
cererea sa, în comuna Ştefăneşti, ca urmare a cererii făcute.447

Victor Gr. Mihăescu, autorul scurtei monografi i a Şcoalei Costeşti a fost absolvent 
al Şcoalei Normale de Institutori din Bucureşti care, de la 1 septembrie 1903 - 1 noiembrie 
1903 a fost suplinit de Ion Antonescu, normalist, titularul fi ind plecat pentru a-şi satisface 
stagiul militar.448 Revizorul de Vâlcea ceruse ca „Victor Gr. Mihăescu să fi e suplinit de 
către Ion I. Antonescu, care era normalist fără diplomă, până la terminarea milităriei (1 
noiembrie 1903)”.449 

Titularul s-a prezentat la post mai devreme, pe data de 5 octombrie 1903.450 
V. Mihăescu a devenit consul general la Sofi a; în 1932 a fost ucis de comitagi, 

adus în ţară şi îngropat cu pompă la Vlădeşti. 

442  Arhivele Statului Buc., Fond Ministerul Culturii și Instrucțiunii Publice, dosar 34/1903, f. 127
443  Arhivele Statului Buc., Fond Ministerul Culturii și Instrucțiunii Publice, dosar 34/1903, f. 128
444  Arhivele Statului Buc., Fond Ministerul Culturii și Instrucțiunii Publice, dosar 34/1903, f. 238
445  Arhivele Statului Buc., Fond Ministerul Culturii și Instrucțiunii Publice, dosar 34/1903, f. 238
446  Arhivele Statului Buc., Fond Ministerul Culturii și Instrucțiunii Publice, dosar 34/1903, f. 277
447  Mihăescu Gr. Victor, Monografi a Şcoalei primare din comuna Costeşti, jud. Vâlcea, Costeşti, 1905, p. 6, manuscris 
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450  Arhivele Statului Buc., Fond Ministerul Culturii și Instrucțiunii Publice, dosar 34/1903, f. 408
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Adela Sofi an de la Şcoala Costeşti era suplinită de diaconul Nicolae Sacerdoţeanu, 
în lunile mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie şi decembrie 1903. 
În postul I era învăţătorul I. I. Antonescu, apoi, din octombrie 1903, Victor Mihăescu.451

La 4 august 1903, Revizoratul Şcolar al judeţului Vâlcea amintea în Costeşti banca 
„Arnota”, înfi inţată în 1902, iulie 1, cu 10 membrii fondatori. Capitalul de început a fost 
de 140 lei, iar în 1903 avea 70 membri, cu 38.228 lei. A fost bine primită de la început, 
iar iniţiatorul înfi inţării ei a fost învăţătorul Gheorghe Pretorian la 1903, afl at detaşat la 
Şcoala Costeşti.452

Referitor la construcţia noii şcoli, din anul 1903, în dosarul cu „Planul noii şcoli” din 
1902, la 14 august, prefectura făcea cunoscut Casei Şcoalelor următoarele: construcţia 
şcolii din Costeşti s-a încredinţat lui N. Bocşa din Horezu, care a şi făcut-o.453 La data 
de 15 septembrie 1903, Nicolae Bocşa a cerut să facă recepţia localului de şcoală din 
Costeşti.454

După cum s-a mai arătat, diaconul Nicolae Sacerdoţeanu a continuat a suplini 
pe titulara Adela Sofi an, absolventă a Şcolii Normale de Institutori din Iaşi. La data de 
1 noiembrie 1903, şcoala s-a strămutat în noul local de şcoală construit în Ferigi, în 
vecinătatea cătunului Văratici, având pe institutorul Victor Gr. Mihăescu, la postul I, iar 
la postul al II-lea pe Nicolae Sacerdoţeanu. Dirigintele şcolii era Victor Gr. Mihăescu.455

La 3 decembrie 1903, la noul local al Şcolii din Costeşti, s-a făcut o inspecţie. Din 
„procesul verbal” întocmit de către revizorul D. Constantinescu în urma inspecţiei făcute 
la data amintită reies aspecte importante referitoare la Şcoala Costeşti. Starea localului 
era bună, şcoala instalându-se „în noul local”. Au mai rămas de făcut împrejmuirea cu 
ulucă, privata şi mobilierul, care trebuie completat. Şcoala era curată, iar clasele se 
ventilau la timp.456 Frecvenţa şcolarilor la clasă era următoarea: la clasa I - 90, din 103 
elevi; la clasa a II-a - 34 din 37 elevi; la clasa a III-a - 23 de elevi din 28; la clasa a IV-a - 
17 din 21 elevi, în total fi ind prezenţi 164 elevi, din totalul de 189 înscrişi.

Spaţiul sălilor în raport cu numărul şcolarilor era sufi cient. Apa de băut se ţinea 
într-un vas curat din lemn. Nu se dăduse combustibil sufi cient şi la timp. Şcolarii făceau 
exerciţii corporale şi cântau cu mult succes. În privinţa sănătăţii copiilor, se specifi că faptul 
că erau câţiva bolnavi în gât. A fost inspectat la clasă diaconul Nicolae Sacerdoţeanu. 
Referitor la învăţământ se consemna: ambii învăţători „erau ocupaţi cu clasele”, peste tot 
era „ordine şi curăţenie”. Diaconul Nicolae Sacerdoţeanu a fost inspectat la clasa a II-a. 
Elevii au răspuns bine şi chestiunile prezentate elevilor cu rost. În vreo 12 minute elevii 
au învăţat o strofă de 8 rânduri, care li s-a recomandat spre memorare acasă. Şcoala 
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(învăţătorul) primea revistele „Albina”, „Şcoala Românească” şi „Gazeta săteanului”. Se 
consemna că dirigintele şcolii era Victor Mihăescu.457

La 1 martie 1904, suplinirea diaconului Nicolae Sacerdoţeanu a încetat prin 
detaşarea la Costeşti a lui Ion Busuioc, dirigintele Şcolii Pietroşani-Vlaşca. Această 
detaşare a ţinut până în 1 iulie 1904, când detaşatul, împreună cu soţia sa,458 Elena 
Busuioc, învăţătoare detaşată tot în acelaşi timp la „Orfelinatul Corpului Didactic” de la 
Bistriţa, şi-au reluat catedrele la Pietroşani.459

Gheorghe Pretorian, dirigintele şcolii primare din comuna Ştefăneşti, la 20 aprilie 
1904, cerea permutarea de la şcoala din Ştefăneşti la cea din Cârstăneşti, deoarece - 
arată el - „sunt departe şi izolat de familia şi mica mea gospodărie”.460

Prefectura judeţului Vâlcea, cu adresa nr. 4173, din 29 mai 1904, se adresa 
Ministerului Instrucţiunii, amintind comunele rurale din judeţul Vâlcea ce au prevăzute 
prin buget, pentru întreţinerea cantinelor şcolare de meserii, anumite sume. Comuna 
Costeşti apare cu suma de 20 lei, din totalul de 310 lei, repartizaţi localităţilor Olăneşti, 
Păuşesti-Maglaşi, Alunu, Horezu, Măldăreşti de Horezu, Slătioara, Stroeşti şi Vaideeni. 
Suma amintită era trimisă dirigintelui şcolii de meserii din Horezu, care o repartiza şcolilor 
din localităţile amintite, aşa cum arăta rezoluţia ministerului.461

La 1 septembrie 1904, pe lângă aceste două posturi, s-a mai creat un al treilea 
post, care a fost ocupat de Spiridon Arjoca, absolvent al Şcolii Normale de Institutori din 
Bucureşti, iar locul titularei din postul al II-lea a fost luat de domnişoara Elena Sofi an, 
care a fost numită ca suplinitoare. Aceasta era bacalaureată şi soră cu titulara Adela 
Sofi an.462 La 1 noiembrie 1904, trebuinţa simţită făcând a se crea şi postul al IV-lea, în 
mod provizoriu până la 1 septembrie 1905, s-a adus să ocupe acest post Gheorghe 
Pretorian, fost învăţător la Costeşti timp de 15 ani.463

Pe data de 1 septembrie 1905, Şcoala Costeşti s-a deschis numai cu trei posturi, 
ocupate de: Victor Gr. Mihăescu, institutor şi diriginte, postul al doilea - de domnişoara 
Adela Sofi an, institutoare, care găsindu-se detaşată în învăţământul urban, a fost suplinită 
în continuare de către domnişoara Elena Sofi an şi postul al treilea de către institutorul 
Spiridon Arjoca. Al patrulea post, cătunal, se va înfi inţa pe 1 octombrie 1905 şi numirea 
se va face la timp.464
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La 31 decembrie 1905, Prefectura judeţului Vâlcea înainta Ministerului Instrucţiunii 
un „Tablou de localuri de şcoală construite în cei din urmă patru ani în judeţ”. Printre cele 
13 şcoli recepţionate în judeţ, a fost amintită şi Şcoala din Costeşti.465

La 21 ianuarie 1906, primarul comunei Costeşti, C. Angelescu şi notarul Gr. 
Stănescu se adresau Ministerului Instrucţiunii cu adresa nr. 118, aducând la cunoştinţă 
că în comuna Costeşti s-a clădit în anul 1902, un mare şi spaţios local de şcoală cu patru 
săli de clasă şi o cancelarie. Pentru această construcţie nu s-a făcut nici un împrumut, 
ci s-a executat numai cu economiile bugetului comunei şi mici ofrande de la locuitori. Ei 
mai arătau ca mai erau şi alte nevoi. Cea mai urgentă trebuinţă dintre ele era „localul 
pentru diriginte”. Se făcuseră unele economii în bugetul comunei şi cu ele se putea 
păși la executarea lucrării. Au fost procurate meterialele necesare care se afl au puse 
la locul lor. Mai era nevoie de şindrilă pentru acoperirea casei dirigintelui, pentru care 
s-a apelat la ocolul silvic cu reşedinţa în comuna Romani-Horezu. S-a făcut apel la 
Ministerul Domeniilor, pentru procurarea şindrilei necesare clădirii dirigintelui, prin Ocolul 
Silvic Horezu, cu sediul în localitatea amintită. Se mai amintea că, neprimindu-se nici un 
rezultat, se solicită Ministerului să intervină la Domenii, în vederea rezolvării problemei 
arătate. Problema a fost rezolvată în urma intervenţiei făcute la ministerul Domeniilor de 
către Ministerul Instrucţiunii.466

Într-un tabel cu institutorii şi învăţătorii din Vâlcea, datat din 12 mai 1906, afl ăm la 
şcoala Costeşti, ca învăţători, pe Victor Mihăescu (învăţător), pe Spiridon Arjoca, Adela 
Sofi an (detaşată în locul revizorului şcolar de Gorj) şi N. Armăşescu - suplinitor.467

În toamna anului 1906, s-au redeschis cursurile şcolii din satul Pietreni, comuna 
Costeşti. Învăţătorul suplinitor Ştefan Marcu, prin adresa cu nr. 3/1906, se adresa 
revizoratul şcolar al judeţului Vâlcea, arătând următoarele: „Copiii ce mi s-au dat la 
şcoala comunală, 39 care vin regulat, la aceştia s-au mai adăugat unii care au fost scoşi 
din lipsă de locuri şi alţii care n-au mai urmat deloc. Mobilier: 4 bănci şi 3 scaune lungi 
pe care stau restul de elevi ce prisosesc. Cam aceasta este starea actuală a fragedei 
şcoli de aicea.” Adresa amintită a fost dată la 9 noiembrie 1906. Dirigintele şcolii din 
Pietreni, învăţătorul Ştefan Marcu, cu adresa nr. 7 din 28 octombrie 1906, s-a adresat 
către administratorul Casei Şcoalelor din Bucureşti, arătând că „înfi inţându-se de curând 
şi în Pietreni-Costeşti, judeţul Vâlcea, şcoală”, solicita „sprijin pentru crearea şi aici a unei 
biblioteci”, înzestrând-o cu tot felul de cărţi.468

Revizoratul Şcolar Vâlcea, prin revizorul St. Kiriţescu, adresa Ministerului 
Instrucţiunii, la 20 aprilie 1907, arătând că, urmare a ordinului nr. 14282 din 4 aprilie 
1907, domnişoara Adela Sofi an, învăţătoare titulară în comuna Costeşti, plasa Horezu, 
judeţul Vâlcea, în timpul concediului de 40 de zile ce i s-a acordat de minister, începând 
de la 15 aprilie şi până la 1 mai, a fost suplinită de către domnişoara Virginia Teodoru, 
465  Arhivele Statului Buc., Fond Ministerul Culturii și Instrucțiunii Publice, dosar 72/1906, np
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care o suplinise prin detaşare de la începutul anului şcolar. Cum însă pe ziua de 1 mai 
titulara Adela Sofi an urmează a se prezenta la postul său, domnişoara Virginia Teodoru 
urmează a-şi relua locul de învăţătoare titulară la şcoala din comuna Păuşeşti-Măglaşi. 
Se solicita ca învăţătoarea Elena Sofi an, absolventă a 5 clase de liceu, să fi e trecută pe 
aceeaşi zi, tot ca suplinitoare, la şcoala cătunală din cătunul Pietreni, în locul suplinitorului 
Ştefan Marcu, care a părăsit serviciul. Ministerul a aprobat raportul respectiv.469 

Revizoratul Şcolar al judeţului Vâlcea, cu adresa nr. 750 din 8 mai 1907, înştiinţa 
pe Elena Sofi an, învăţătoare la Şcoala din Pietreni, că în baza recomandării Revizoratului 
judeţului Vâlcea, Ministerul i-a încredinţat suplinirea şcolii din cătunul Pietreni, pe ziua de 
1 mai 1907, prin ordinul nr. 20262 din 3 mai 1907.470

În iunie 1907, învăţători la Costeşti au fost: Victor Gr. Mihăescu, Spiridon Arjoca, 
Adela Sofi an şi Elena Guirescu.471

Constantin Popian (1882-1969) se adresa Ministerului Instrucţiunii cu o cerere 
înregistrată la 12 iulie 1907, cu nr. 40678 la minister prin care specifi ca faptul că este 
diriginte la şcoala Râmeşti-Horezu, judeţul Vâlcea, şi că era căsătorit cu fi ica unui preot 
din comuna Costeşti-Vâlcea. Arătând că la Şcoala Costeşti rămăsese vacant un post de 
învăţător, începând cu 1 septembrie 1907, solicita transferarea sa în acest post.472

Încă din vara anului 1907, la 16 august, fostul învăţător de la Şcoala Costeşti, 
Gheorghe Pretorian, ca urmare a situaţiei în care se afl a ca învăţător de 3 ani, în comuna 
Cârstăneşti, la 20 km de familia sa, din comuna Costeşti, unde avea şi gospodăria 
întemeiată, arăta că a fost trecut apoi la şcoala din comuna Romani, fi ind informat că 
postul I de la Şcoala din Costeşti era vacant, prin mutarea titularului în altă parte, cerea 
a fi  permutat în oricare post vacant de la această şcoală. Dacă posturile de aici sunt 
ocupate, „cerea a fi  detaşat la Pietreni - Şcoala cătunală, cu 60 lei pe lună salariul, pentru 
a fi  aproape de familia sa”. Arăta ca a reuşit să construiască în Costeşti un local nou de 
şcoală, frumos, mare, încăpător şi care satisface în totul cerinţele şcolare. Dar din cauza 
intrigilor, a fost „silit” să-şi ceară mutarea tocmai la extremitatea judeţului. În rezoluţia 
dată de Minister se arăta că „postul este ocupat de mult timp de învăţătorul Constantin 
Popian”.473

La 30 august 1907, Elena Arjocan, soția învățătorului Spiru Arjoca, institutor și 
diriginte la școala primară din Costeti-Vâlcea, ea fi ind absolventă cu diplomă de 8 clase 
de liceu şi fostă suplinitoare în învăţământul rural în ultimii 4 ani şcolari de-a rândul, solicita 
a suplini postul învăţătorului Victor Mihăescu de la Şcoala Costeşti, detaşat la momentul 
respectiv la Şcoala Română din Sofi a, de la 1 septembrie 1907. Semna Elena Arjoca din 
comuna Costeşti. Rezoluţia dată de Minister la 1 septembrie 1907 specifi ca faptul că „se 
aprobă dacă locul nu e ocupat, va fi  plătit salariul întreg de suplinitoare, pe tot timpul cât 
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va fi  domnul Mihăescu detaşat la Sofi a.474 Detaşarea lui Victor Gr. Mihăescu, ca profesor 
la Şcoala Română din Sofi a scoate în evidenţă valoarea acestui cadru didactic, ce a 
funcţionat la Şcoala Costeşti.

În anul şcolar 1907-1908 afl ăm la Şcoala Costeşti, ca învăţători pe Spiru Arjoca, 
Elena Arjoca, Constantin Popian şi D. Hralampie. Învăţătorul Victor Gr. Mihăescu era și 
ei trecut, dar cu specifi cația că „a fost detașat la Sofi a, în Bulgaria”.475

Dintr-o scrisoare expediată de la Sofi a la 6 septembrie 1907 primarului comunei 
Costești, Constantin Anghelescu, se vede faptul că fostul învățător Victor Gr. Mihăescu 
era profesor la Şcoala Română, aşa cum semna şi în scrisoare - „Victor Mihăescu, 
profesor”. El relata că a ajuns la Sofi a. Greutăţile drumului au fost puţin lucru pe lângă 
frumuseţea lui. „Sofi a e un oraş închis de munţi şi foarte drăguţ. Şcoala Română e în 
mijlocul oraşului, la 100 m de Palatul Princiar.” El menţiona că preda limba română la 
Şcoala Comercială. Soţia sa, împreună cu directoarea erau la Şcoala Primară de Fete. La 
Sofi a mai era o şcoală primară de băieţi şi o alta, profesională de fete. Mai completa el că 
viaţa acolo era scumpă, mai scumpă ca în mijlocul Bucureştilor. Ministerul Plenipotenţiar 
al României, afl at la Sofi a, i-a primit foarte bine şi le purta de grijă.476

Din Copia de pe Procesul Verbal de Inspecţie, făcută la Şcoala Pietreni în ziua de 
4 octombrie 1907 de către revizorul şcolar G. Dianu, afl ăm că postul de învăţătoare era 
deţinut de către Vasilichia Nisipeanu, absolventă a 4 clase gimnaziale, încadrată de la 1 
septembrie 1907. Ea făcuse cele 4 clase gimnaziale în oraşul Râmnicu Vâlcea.477

În noiembrie 1907, la Şcoala Costeşti, în locul lui D. Haralampie funcţiona 
Margareta Dumitrescu. În fi ecare lună i se trimitea la Sofi a lui Victor Mihăescu, suma de 
23,40 lei, dreptul de titular la Şcoala din Costeşti.478

La 23 noiembrie 1907, afl ăm ca învăţător diriginte la Şcoala Pietreni, pe Mihail 
Petrescu, aşa cum rezultă dintr-un document cu data amintită.479 La 4 februarie 1908, 
Mihail Petrescu se adresa revizorului şcolar al judeţului Vâlcea, arătând că el a funcţionat 
la şcoala din comuna Costeşti, cătunul Pietreni, judeţul Vâlcea. S-a născut în oraşul 
Râmnicu Vâlcea în anul 1879, mai 12, fi ind absolvent a 4 clase gimnaziale şi era căsătorit. 
A fost numit în învăţământ ca suplinitor, la anul 1901, funcţionând în comunele Fometeşti 
şi Păuşeşti-Măglaşi. Mai adaugă că a fost numit suplinitor în postul de la Pietreni la 1 
decembrie 1907. A funcţionat ca învăţător suplinitor de la 1 aprilie 1901, până la 1 aprilie 
1904, în comunele Fometeşti şi Păuşeşti-Măglaşi. A întrerupt serviciul de la 1 aprilie 
1904 până la 1 decembrie 1907. A mai adăugat că nu era rezervist. La 18 februarie 
1909, dirigintele şcolii din Pietreni, Mihail Petrescu, făcea cunoscut că „această şcoală 
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s-a închis pe termen de 10 zile,  cu începere de la 17 februarie 1909, conform ordinului 
medicului plaiului Horezu, elevii fi ind bolnavi de scarlatină.480

În lunile martie, mai, iulie şi august 1908, afl ăm ca învăţători la Şcoala Costeşti 
pe Elena Arjoca (suplinitoarea lui Victor Mihăescu), Spiridon Arjoca, Constantin Popian 
şi Aglaia Sofi an, iar la Pietreni pe Mihail Petrescu. În septembrie 1908, la Costeşti 
funcţionau I. Diaconu, C. Popian, Aurelia Diaconu (suplinitoarea lui Victor Mihăescu) şi 
Margareta Dumitrescu. La Pietreni era tot Mihail Petrescu. Întâlnim apoi pe următorii: 
I. Diaconu, C. Popian, Aurelia Diaconu şi D. Haralampie. În luna octombrie 1908, în 
locul lui D. Haralampie funcţiona Şt. Dumitrescu, dar acesta a revenit în noiembrie şi 
decembrie 1908.481

În ştatul de salarii pe ianuarie 1909, la Costeşti-Vâlcea fi gurau ca învăţători: I. 
Diaconu, C. Popian, Aurelia Diaconu şi D. Haralampie la Costeşti-Ferigile. Mihail Petrescu 
se afl a la Pietreni-Costeşti.482

Revizoratul şcolar al judeţului Vâlcea, cu adresa nr. 227/1909, martie 1, se adresa 
preotului Constantin Petrulian, arătând că „în locul fostului învăţător M. Petrescu de la 
şcoala Pietreni, afl at demisionat, se autoriza preotul amintit, pentru a ţine cursuri cu elevii 
acelei şcoli, până la noi dispoziţiuni.” I se făcea propunerea preotului, „în interesul şcolii”, 
de a preda la şcoala Pietreni chiar de la 1 martie 1909.483 Prin adresa nr. 34 din 7 martie 
1909, preotul C. Petrulian aducea la cunoştinţa revizorului şcolar clasa a II-a din Horezu, 
că „a început a ţine cursuri cu elevii” Şcolii Pietreni „chiar de la 2 martie a.c.”484 În aprilie 
1909, Revizorul Şcolar al judeţului Vâlcea informa pe C. Petrulian că „în baza aprobării 
inspectorului şcolar al circumscripţiei VII nr. 16289, din 10 martie 1909, subscrisul făcea 
cunoscut că a fost numit învăţător suplinitor în postul I de la şcoala din comuna Costeşti, 
satul Pietreni, pe ziua de 1 martie 1909.”485

Despre venirea preotului Constantin Petrulian, ca învăţător la Şcoala Pietreni, 
avem informaţii şi de la Ministerul Instrucţiunii. Astfel, în aprilie 1909, la şcoala amintită, 
nu mai fi gura M. Petrescu, ci preotul Constantin Petrulian, tot astfel din mai 1909 până în 
august 1909 şi din octombrie până în august 1913.486

În iunie 1909, învăţătorul C. Petrulian de la şcoala cătunală din comuna Costeşti, 
cătun Pietreni, cu adresa nr. 42/1909, luna iunie, aducea la cunoştinţa revizorului şcolar, 
următoarele: şcoala mixtă cătunală Pietreni a fost înfi inţată la 1 octombrie 1906, având 
un singur post ocupat ca suplinitor, de C. Petrulian. Şcoala nu avea pământ pentru 
cultură, ci numai „puţină curte”. Sătenii de aici vedeau foarte bine mişcarea culturală, ca 
probă fi ind stăruinţa ce au pus la clădirea localului de şcoală. Şcoala avea la acea dată 
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un local propriu, construcţie nouă, cu o sală de clasă, un antreu şi cancelarie, bibliotecă, 
dar dulapurile şi mai ales mobilierul didactic lipsesc cu desăvârşire.487

În ianuarie 1910, în comuna Costeşti, plasa Horezu, afl ăm ca învăţători, la 
Costeşti-Ferigile pe I. Diaconu, C. Popian (suplinit de Ghorghe Popilian, iar în martie de 
Sev. Georgescu), Aurelia Diaconu şi Margareta Dumitrescu. La Costeşti-Pietreni afl ăm 
pe D. Haralampie (suplinit de diaconul Nicolae Sacerdoţeanu). La Pietreni se afl a preotul 
C. Petrulian.488

Date importante despre învăţătorul din Costeşti-Vâlcea le afl ăm din „Anuarul 
Ministerului Învăţământului” pe anul 1910. Astfel, în satul Ferigile-Costeşti se afl au ca 
învăţători Diaconu Ioan - defi nitiv, postul I înfi inţat în anul 1870; Popian Constantin - 
defi nitiv, detaşat la Seminarul de la Bistriţa, era suplinit de către Aurelia Diaconu; 
Haralampie Dumitru - provizoriu; Ionescu Maria - provizoriu. În satul Pietreni funcţiona 
preotul Constantin Petrulian, suplinitor, postul fi ind înfi inţat în anul 1907.489

În „Anuarul” pe anul 1910 afl ăm date personale despre trei dintre învăţătorii amintiţi. 
Astfel, Diaconu N. Ion s-a născut la 3 iunie 1881, la Cetăţenii din Deal – Mesteacăn, 
Muscel, absolvent al Şcolii Normale (de învăţători) din Câmpulung, în anul 1903. Încadrat 
ca învăţător provizoriu în localitatea Dozeşti-Vâlcea, la 15 noiembrie 1904.490 Diaconul 
Ion a fost încadrat la Şcoala Costeşti-Vâlcea, la 1 septembrie 1908.

Constantin C. Popian s-a născut la 31 ianuarie 1882, în localitatea Cârtojani-
Vlaşca, căsătorit, absolvent al Şcolii Normale de Învăţători a Soc. Bucureşti în 1902, a 
funcţionat mai întâi ca învăţător provizoriu în Căluiu-Romanaţi la 15 decembrie 1904, la 
Râmeşti-Vâlcea la data de 1 septembrie 1905 şi la Şcoala Costeşti de la 1 septembrie 
1907. Era învăţător defi nitiv.

Maria N. Ionescu, născută la 16 iunie 1890, în localitatea Domneşti Muscel, 
absolventă a Şcolii Normale de Învăţători din Iaşi, încadrată ca învăţătoare provizorie la 
Şcoala Costeşti-Ferigile, la 1 septembrie 1910.491

Pentru anul 1910, mai amintim că pe „Ştatul de Salarii”, pe luna ianuarie 1910, al 
Şcolii Elementare de Meserii, din Horezu, printre învăţători a fost amintit şi D. Haralampie, 
întâlnit la Şcoala de la Costeşti.492 Pe „Ştat de salarii” din ianuarie 1911, la Costeşti- 
Ferigile afl ăm pe învăţătorii: I. Diaconu, G. Popilian (care suplinea pe C. Popian)  şi Maria 
Ionescu, care venise de la Drăgăşani. La Pietreni, funcţiona preotul C. Petrulian.493

Inspectoratul Învăţământului Primar, prin inspectorul T. Georgescu, la 14 iulie 
1911, trimitea o adresă către Ministerul Instrucţiunii, cerând aprobarea propunerii ca 
postul IV din comuna Costeşti-Ferigile judeţul Vâlcea, afl at vacant şi pentru care  nu erau 
mai mulţi de 65 elevi să se coboare de la 110 la 65 lei lunar.494

487  Arhivele Școlii Pietreni, comuna Costești, jud. Vâlcea, dosar /1909, np
488  Arhivele Statului Buc., Fond Ministerul Culturii și Instrucțiunii Publice, dosar 139/1910, f. 8, verso
489  Anuarul Ministerulul Învățământului – 1910, p. 170
490  Anuarul Ministerulul Învățământului – 1910, p. 144
491  Anuarul Ministerulul Învățământului – 1910, p. 443
492  Arhivele Statului Buc., Fond Ministerul Culturii și Instrucțiunii Publice, dosar 810/1910, np
493  Arhivele Statului Buc., Fond Ministerul Culturii și Instrucțiunii Publice, dosar 151/1911, np
494  Arhivele Statului Buc., Fond Ministerul Culturii și Instrucțiunii Publice, dosar 347/1911, np
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Învăţătorul Gh. Pretorian, raporta Revizoratului judeţului Vâlcea, că este de 22 ani 
stabilit şi căsătorit în comuna Costeşti, unde are şi domiciliu conjugal. Ruga respectuos 
să fi e mutat de la şcoala din comuna Romani, la cea din Costeşti, deocamdată ca detaşat 
pe postul al II-lea, în locul lui C. Popian, care era detaşat la Seminarul de la Bistriţa şi 
suplinit de Gh. Popilian care putea trece suplinitor în locul lui la Romani, până ce în 
Costeşti se va ivi un loc vacant şi până când va putea solicita permutarea defi nitivă. 
Revizoratul Vâlcea a făcut propunerea la minister la sfârşitul cererii.495

Direcţia Învăţământului Superior a adus la cunoştinţă Direcţiei Învăţământului 
Primar şi Normal ca Ion Diaconu, învăţător în comuna Costeşti, judeţul Vâlcea, a fost 
numit în ziua de 1 septembrie a.c. (1911), maestrul de lucru manual la Şcoala Normală 
de Învăţători din Galaţi, detaşându-se pe aceeaşi dată de la şcoala la care funcţionase.496

La 27 octombrie 1911, Constantin Petrulian se adresa revizorului şcolar al judeţului 
Vâlcea, conform ordinului nr. 1477 din octombrie 1911. Preotul învăţător de la şcoala 
Pietreni, făcea cunoscut că poseda „Atestatul de Absolvire” a patru clase seminariale din 
anul 1884, septembrie 19, cu numărul 123. Arăta că este în învăţământ de la 1 martie 
1909 şi funcţiona şi la momentul respectiv, la şcoala din cătunul Pietreni. A mai suplinit 
postul al II-lea de la Şcoala din Costeşti în două rânduri.497

Revizoratul Şcolar Vâlcea, arăta la 22 decembrie 1911, că postul de diriginte al 
Şcolii din Costeşti, fi ind vacant, prin transferarea învăţătoarei I. Diaconu la Copăcel, 
recomanda a interveni la Minister pentru a aproba ca diriginte pe învăţătorul Gh. Pretorian, 
învăţător defi nitiv la acea şcoală. Rezoluţia dată de Minister a fost favorabilă propunerii 
făcute.498

În „Ştat de lefuri” pe ianuarie 1912, al învăţătorilor din judeţul Vâlcea, la comuna 
Costeşti afl ăm pe învăţători: A. Diaconu, Toma Borcan, Gh. Pretorian şi D. Nicolaescu – la 
Şcoala Costeşti și pe preotul Constantin Pretulian la Şcoala Pietreni. În lunile septembrie, 
octombrie şi în decembrie 1912, în locul învăţătoarei A. Diaconu, fi gura G. Popescu.499

Învăţătoarea Aurelia Diaconu de la şcoala din comuna Costeşti, încă de la 16 
februarie 1912, ceruse Ministerului Instrucţiunii să fi e detaşată de la Şcoala din Costeşti, 
postul IV, la Şcoala din Călimăneşti, devenind un post vacant acolo. Ministerul a aprobat 
detaşarea pe ziua de 1 martie 1912.500

Din „Ştat de lefuri” ale învăţătorilor pe ianuarie 1913, la Costeşti-Ferigile erau 
învăţători: Maria Aldea, Toma Sorcan, Gh. Pretorian şi D. Nicolaescu iar la Pietreni, 
preotul C. Petrulian. În lunile septembrie-decembrie 1913, în locul lui D. Nicolaescu fi gura 
Atanase Necula. Învăţătorul D. Nicolaescu a trecut la Şcoala Bodeşti. De asemenea, 

495  Arhivele Statului Buc., Fond Ministerul Culturii și Instrucțiunii Publice, dosar 924/1911, f. 5
496  Arhivele Statului Buc., Fond Ministerul Culturii și Instrucțiunii Publice, dosar 924/1911, f. 11
497  Arhivele Școlii Pietreni, comuna Costești, jud. Vâlcea, dosar 1911-1912, np
498  Arhivele Statului Buc., Fond Ministerul Culturii și Instrucțiunii Publice, dosar 815/1912, f. 3
499  Arhivele Statului Buc., Fond Ministerul Culturii și Instrucțiunii Publice, dosar 121/1912, np
500  Arhivele Statului Buc., Fond Ministerul Culturii și Instrucțiunii Publice, dosar 881/1912, np
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în lunile octombrie-decembrie 1913, pe ștatele de plată, în locul Mariei Aldea fi gura 
învăţătoarea Ana Murgăşanu.501

La 13 mai 1913, Atanase Necula cere transferarea de la Şcoala din comuna 
Băbeni-Bistriţa, pentru interese familiale, la Şcoala din comuna Costeşti, cu începere 
de la 1 iulie 1913. Avizul revizorului a fost favorabil şi consemna că e de părere a 
se transfera pe 1 septembrie 1913 „în postul vacant de le Şcoala Costeşti” , în locul 
învăţătorului D. Nicolaescu, transferat la Bodeşti în postul nou înfi inţat.502 La 20 mai 
1913, învăţătorul Atanase Necula a cerut din nou revizorului şcolar transferarea de la 
Băbeni-Bistriţa, în postul I cătunal de la şcoala din Costeşti, care e suplinit şi „care ar 
putea fi  trecut la această şcoală, unde sunt trei posturi complete la o populaţie de 130 
elevi care frecventează regulat”. Transferarea o solicita pe 1 iulie 1913. S-a dat aviz 
favorabil pentru minister, apoi transferarea s-a făcut pe 1 septembrie 1913.503 Atanase 
Necula a fost tatăl viitorului poet Dragoş Vrânceanu.

Învăţătorul D. Haralampie a fost suplinit în lunile noiembrie şi decembrie 1913 de 
către Eugenia Rârtăţescu.504

În cursul anului şcolar 1912-1913, învăţătorul C. Petrulian a avut un concediu de 12 
zile, începând de la 12 ianuarie 1913, timp în care a fost suplinit de Toma Constantinescu, 
aceasta cu aprobarea revizorului şcolar.505

Din Ştatul de salarii pe ianuarie 1914 al învăţătorilor din judeţul Vâlcea Costeşti-
Ferigile funcţionau: Gh. Pretorian, Atanase Necula, I. Borcan şi Ana Murgăşanu. La 
Pietreni era preotul Constantin Petrulian. Începând din luna septembrie 1914, în locul 
învăţătoarei Ana Murgăşanu fi gura Elvira Popescu. În total, pe întreg teritoriul judeţului 
Vâlcea erau 270 învăţători, din care numai un post vacant în comuna Dejoiu-Vâlcea.506

În cursul anului şcolar 1913-1914, învăţătorul de la Şcoala Pietreni, Constantin 
Petrulian a fost suplinit între 15-18 octombrie 1913 de către Toma Constantinescu.507

Revizoratul şcolar al judeţului Vâlcea, cu adresa nr. 1718 din 18 septembrie 1914, 
făcea cunoscută încetarea din viaţă, la 23 septembrie 1914, ora 5:45 a.m., a regelui 
Carol I. Cursurile şcolii au fost suspendate până joi seara, 2 octombrie.508

În „Ştat de salarii pe februarie 1915” fi gurau ca învăţători la Şcoala Costeşti-Ferigile: 
Atanase  Necula şi Ana Murgăşanu, iar la Pietreni – preotul Constantin Petrulian. În luna 
noiembrie 1915, pe lângă cei mai de sus, la nr. 5bis – Şcoala Costeşti – fi gura Preotul 
Nicolae Sacerdoţeanu, după Gh. Pretorian. Este posibil ca acesta să fi  avut concediu.509

501  Arhivele Statului Buc., Fond Ministerul Culturii și Instrucțiunii Publice, dosar 503/1913, np
502  Arhivele Statului Buc., Fond Ministerul Culturii și Instrucțiunii Publice, dosar 1664/1913, f. 4
503  Arhivele Statului Buc., Fond Ministerul Culturii și Instrucțiunii Publice, dosar 1664/1913, f. 46
504  Arhivele Statului Buc., Fond Ministerul Culturii și Instrucțiunii Publice, dosar 1124/1909, f. 8 verso
505  Arhivele Școlii Pietreni, comuna Costești, jud. Vâlcea, dosar 1912-1913, np
506  Arhivele Statului Buc., Fond Ministerul Culturii și Instrucțiunii Publice, dosar 167/1917, np
507  Arhivele Școlii Pietreni, comuna Costești, jud. Vâlcea, dosar 1913-1914, np
508  Arhivele Școlii Pietreni, comuna Costești, jud. Vâlcea, dosar 1913-1914, np
509  Arhivele Statului Buc., Fond Ministerul Culturii și Instrucțiunii Publice, dosar 647/1915, f. 126
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Atanase Necula, învăţător la Şcoala Costeşti-Ferigile, în noiembrie 1915, a fost 
concentrat la armată şi suplinit de Maria Necula, ca şi în cele două luni anterioare-
septembrie şi octombrie 1915. În total, au fost concentraţi pe tot judeţul, 20 învăţători.510

În ianuarie 1916, Constantin Popian preda lucrul manual şi gimnastică la Şcoala 
Normală de Învăţători din Râmnicu-Vâlcea.511 

Toma Borcan, învăţător la Şcoala Costeşti-Ferigile, a fost suplinit timp de 5-7 luni 
de preotul Nicolae Sacerdoţeanu. Atanase Necula a fost suplinit, de asemenea, timp de 
6 luni, de soţia sa Maria Necula.512

În anul 1917, în timpul războiului, în judeţul Vâlcea au funcţionat numai şcolile 
primare din Râmnicu-Vâlcea, Ocnele Mari şi Drăgăşani, atât cele de fete cât şi cele de 
băieţi.

În anul şcolar 1917-1918, la Şcoala Costeşti au funcţionat: Petre Rozanu, 
Gheorghe Catrina, Gheorghe Pretorian şi Elena Popescu. La Şcoala Pietreni era ca 
învăţător preotul Constantin Petrulian.513

Foştii învăţători de la Şcoalile din Costeşti – Gh. Nistorescu, Gh. Alexandrescu, D. 
Tănăsescu, Gh. Pretorian, C. Petrulian şi N. Sacerdoţeanu şi-au sfârşit zilele, odihnind 
pe pământul costeştean, Constantin Popian – la Râmnicu-Vâlcea, iar Atanase Necula, 
în localitatea sa natală din Nereju-Vrancea. De la urmaşii lui D. Tănăsescu, rămasă ca 
moştenire se mai afl ă casa din centrul comunei, unde astăzi sunt adăpostite birourile 
Cooperativei Costeşti.

După ei, şi alte generaţii de învăţători şi mai târziu şi de profesori, s-au perindat pe 
la Şcoala din Costeşti, ducând mai departe munca de apostolat pe tărâmul învăţământului, 
ridicând  prestigiul învăţământului costeştean, urmând pilda valoroşilor lor înaintaşi. 

510  Arhivele Statului Buc., Fond Ministerul Culturii și Instrucțiunii Publice, dosar 736/1915, f. 2
511  Arhivele Statului Buc., Fond Ministerul Culturii și Instrucțiunii Publice, dosar 585/1916, np
512  Arhivele Statului Buc., Fond Ministerul Culturii și Instrucțiunii Publice, dosar 420/1916, f. 24
513  Arhivele Statului Buc., Fond Ministerul Culturii și Instrucțiunii Publice, dosar 49a/1919, f. 25 verso
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BAZA MATERIALĂ A ŞCOLILOR

LOCALUL DE ŞCOALĂ

Pentru organizarea şcolilor la sate, au fost nevoie de localuri de şcoală. Dar, pentru 
a putea funcţiona, şcolile aveau nevoie atât de local, cât şi de mobilier. Acestea au intrat 
tot în sarcina ţăranului sărac. Tot el a suportat greutăţile privind clădirea pentru învăţătura 
copiilor. Ţăranul nu s-a împotrivit la construcţia, întreţinerea şcolii şi a învăţătorului.

O dată cu rezolvarea problemei candidaţilor de învăţători, în circularele trimise de 
Departamentul din Lăuntru, în Ordinele Eforiei Şcoalelor se stabilea că aleşii satelor, de 
comun acord cu proprietarii şi arendaşii, să asigure local de şcoală. 

Departamentul din Lăuntru, Eforia Şcoalelor, încă de la începutul anului 1838, au 
cerut Ocârmuirilor judeţene ca să se înţeleagă cu proprietarii moşiilor spre a hotărî casa 
în care se ţine şcoala satului.514

Încă din 16 septembrie 1839, Eforia Şcoalelor înştiinţa Departamentul din Lăuntru 
că a alcătuit un model de clădire pentru şcolile săteşti şi l-a tipărit în 2000 de exemplare 
spre a fi  trimis la toate satele.515 Acest plan cuprindea trei camere, dintre care una mare, 
sala de predare sau de învăţătură, lungă de 8 stânjeni (16 m), lată de 4 stânjeni şi 
jumătate (9 m) şi două camere mai mici pentru locuinţa învăţătorului sau a „odăiaşului”.

Unele sate aveau o populaţie sub 100 de familii şi nu puteau realiza acest plan. 
Pentru a veni în ajutor la realizarea construirii clădirii, Eforia Şcoalelor a stabilit trei tipuri 
de şcoli: primul tip – pentru 150-300 de familii, lungă de 8 stânjeni, lată de  4 stânjeni 
şi jumătate; al doilea tip – pentru 100-150 de familii, lungă de 6 stânjeni şi jumătate şi 
lată de 4 stânjeni; al treilea tip – pentru 50-100 de familii, lungă de 5 stânjeni şi lată de 
3 stânjeni şi jumătate. La unele şcoli aveau dimensiunile: 10/7 m necesare unui nr de 
50-100 elevi.

Planul trimis de Eforia Şcoalelor n-a putut fi  respectat, deoarece depăşea cu mult 
posibilităţile materiale ale ţăranilor şi nu exista material corespunzător. Multe şcoli erau 
din nuiele şi pământ bătut, şi uneori ameninţau să cadă.516

Eforia Şcoalelor, prin Ocârmuiri, se adresa subocârmuitorilor, aleşilor satelor, 
învăţându-i a se strădui „cu toată râvna” în îndatorirea patriotică a organizării şcolilor 
săteşti. Le cerea să se înţeleagă cu proprietarii de moşii spre a hotărî casa în care să se 
ţină şcoala sau să chibzuiască mijloacele pentru clădirea unei încăperi, necesare pentru 
şcoală.517

O şcoală sătească era alcătuită din sala în care se afl ă băncile lungi, catedra şi 
semicercurile. Băncile erau formate din două scaune lungi, prinse între ele: pe cel mai 
mare ucenicul punea cartea şi tablele (pe băncile din față se punea nisip) iar pe cel mic 
514  Arhivele Istorice Centrale, Vornicia, I, A, f. 35
515  Arhivele Istorice Centrale, Vornicia, I, A, f. 230
516  Arhivele Istorice Centrale, Vornicia, III, B, f. 907
517  Arhivele Istorice Centrale, Vornicia, I, A, dosar 5390/1838, f. 35
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şedea. Semicercurile erau închise cu o vargă de fi er. Acolo intrau elevii cu monitorul lor 
ca să înveţe. Multe şcoli n-aveau semicercuri; elevii se îngrămădeau în câte un colţ, cu 
monitorul lor în mijloc. Soba era făcută ca un cuptor, lată deasupra. După anul 1838, 
comunele nu dădeau combustibil pentru încălzitul clasei. Fiecare şcolar era dator să 
aducă lemne de acasă. Dimineaţa, vedeai pe uliţe oameni cu lemne, urmaţi de copiii lor, 
îndreptându-se spre şcoală. Ferestrele erau „o gaură în perete, acoperită cu băşică de 
bou ori cu hârtie”.

Eforia Şcoalelor a intrat în înţelegere cu vornicia să cedeze casele de sfat 
(primăriile) pentru a se ţine şcoala pe timpul iernii. S-a intervenit pe lângă proprietarii 
moşiilor şi egumeni, pentru a dona case are să servească ca şcoli. Vechile şcoli erau 
strâmte, întunecoase, rău întreţinute, cu pământ pe jos, acoperite cu paie sau coceni 
(mai ales la câmp), prin care ploaia pătrundea uşor.

Suprafaţa sălii, daca avea 20 m2, înălţimea nu trecea peste 2,5 m.518

După cum s-a mai arătat, în memoriul arhimandritului Gavriil Bistriţeanu, în anul 
1840, în Pietreni sătenii înnădiseră o casă care fusese destinată pentru cancelaria satului, 
pe care au şindrilit-o, aceasta fi ind construită „cu pereţii din bârne subţiri”. Şcoala de la 
Costeşti fusese făcută „în tălpi şi cu paiante”, cu pereţi de nuiele, înclinată într-o parte. 
Cea din Văratici era tot cu paiante. Şcolile din cele trei sate ale moşiei Vetre (a Bistriţei) 
n-au fost construite conform planului dat de către Eforia Şcoalelor.519

Vechiul local al şcolii din satul de reşedinţă – Costeşti, a fost reconstruit în anul 
1863 şi s-a făcut numai din contribuţia benevolă a locuitorilor.520

Prima şcoală primară din comună a funcţionat până în anul 1903, fi ind aşezată în 
locul „Coca-Petre Ionescu”. La această şcoală au învăţat copii din toată comuna, inclusiv 
cei din satul Negruleşti, care fusese ataşat de comuna Costeşti.

În toată dăinuirea ei, Şcoala Costeşti a avut propriile sale localuri, în afară de 
Şcoala Mixtă din satul Feregea, dintre anii 1888 - 1890, care a avut un local închiriat de 
comună.521

În anul 1901, văzându-se că populaţia copiilor în vârstă şcolară a crescut, încât 
nici a patra parte a acesteia nu mai încăpea în vechiul local de şcoală, s-a simţit mare 
trebuinţă a se construi un nou local,  care să corespundă din toate punctele de vedere 
cerinţelor obligativităţii învăţământului, prescrise prin legile din acea vreme. Trebuia o 
mişcare făcută în sensul acesta, şi această mişcare s-a făcut. În această privinţă, după 
îndemnul şi sprijinul lui Dimitrie Constantinescu, revizorul şcolar de atunci al judeţului 
Vâlcea, care avea deplină cunoştinţă faţă de această problemă, în urma inspecţiilor 
făcute, Gheorghe Pretorian, învăţător diriginte al Şcolii, a luat iniţiativa pentru construirea 
unui nou local de şcoală. Adunând pe fruntaşii satului la o consfătuire, s-a alcătuit din 

518  Culea D. Apostol şi Slaviu G. P., Istoria învăţământului nostru rural, Revista Asociaţiei învăţătorilor şi învăţătoarelor 
din România, anul VI, aprilie-mai 1906, nr. 11-12, p. 6-7

519  Arhivele Statului Buc., Fond Ministerul Culturii și Instrucțiunii Publice, dosar 6033/1838, f. 279
520  Mihăescu Gr. Victor, Învățământul primar rural. Răspunsuri, Costeşti, 1905, manuscris de 10 pagini, f. 3
521  Mihăescu Gr. Victor, Învățământul primar rural. Răspunsuri, Costeşti, 1905, manuscris de 10 pagini, f. 3
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rândul acestora un comitet care, în frunte cu Gheorghe Bălintescu, proprietar-ţăran şi 
fruntaş, alături de Gh. Pretorian şi Gr. Stănescu, primarul de atunci al comunei, s-au 
obligat printr-un act constitutiv, faţă de autorităţile superioare în drept de a decide, că 
prin orice mijloace, să acopere cheltuielile ce ar mai necesita pentru capitalul disponibil 
al comunei pentru construirea unei şcoli.522

Pe baza acestor lucrări şi angajamente luate, s-a şi aprobat construirea unui 
nou local cu patru săli mari de clasă, s-a întocmit planul şi devizul, s-a luat lucrarea în 
antrepriză şi rezultatul a fost că, în toamna anului 1902, clădirea s-a început, terminându-
se defi nitiv în vara anului 1903.523 Construirea localului cu cele patru săli de clasă şi 
cancelarie s-a început din luna septembrie 1902 şi s-a acoperit la sfârşitul lunii octombrie 
1902.524 Restul lucrărilor de tencuit, pardosit şi confecţionarea mobilierului, s-au executat 
în primăvara anului 1903. Localul s-a construit din fondurile comunei, la care s-a adăugat 
suma de 1000 lei, donată de locuitori.525

În localul cu patru săli de clasă de la Costeşti, cele două săli de clasă afl ate în 
faţă au 10 m/ 6 m şi 4,10 m înălţime, celelalte două au 9 m/6 m şi 4,10 m înălţime, iar 
cancelaria are 3,50 m /3,50 m şi 3 m înălţime.

Locuinţa dirigintelui era pe cale de a fi  construită în primăvara anului 1906.
În schemă, şcoala de la Costeşti se prezenta astfel: în partea de sud, spre intrare, 

se afl ă două săli de clasă, despărţite printr-un antreu; de aici, printr-un antreu situat spre 
nord, se face legătura cu cele două săli de clasă orientate mai mult spre nord, între ele 
afl ându-se cancelaria. Spre nord, de o parte şi de alta a cancelariei, se afl ă două ieşiri.526

În vara anului 1905, tavanul din cele mai multe încăperi ale localului de şcoală 
au fost reparate, fi ind construit slab încă de la început. Fostul diriginte al Şcolii Costeşti, 
Victor Gr. Mihăescu arată că la anul 1905 funcţiona Şcoala Costeşti în localul amintit.

Aşezată „la o poziţie satisfăcătoare” din toate punctele de vedere, pe un teren 
propriu, cu o întindere de 1,5 ha, localul de şcoală din Costeşti, dacă i s-ar completa 
şi celelalte, n-ar avea rival în Vâlcea.527 Se menţiona că materialul pentru construirea 
locuinţei dirigintelui era deja adunat şi în curând urmau să înceapă lucrările.528

Referitor la Şcoala Pietreni, amintim faptul că la 21 iunie 1908, dirigintele 
şcolii, Mihail Petrescu, se adresa Revizorului Şcolar al judeţului Vâlcea, arătând că în 
conformitate cu Ordinul Revizoratului nr. 1224 din 15 iunie 1908, el comunica următoarele: 
„Şcoala Pietreni funcţiona într-un local închiriat de la primărie. În primăvara anului 1908 
s-a început construirea unui local nou de şcoală, pe un teren donat de un locuitor. Localul 
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se construia din lemn, după modelul tip al Casei Şcoalelor şi se compunea dintr-o sală 
mare pentru clasă, cameră pentru cancelarie şi un antreu. Se mai specifi ca faptul că la 
şcoala amintită, „camera pentru cancelarie putea servi şi ca locuinţă pentru diriginte”.529

La rândul său, noul învăţător al Şcolii Pietreni, preotul Constantin Petrulian, fi ind 
şi diriginte al şcolii amintite, la 28 iunie, 1910, adresându-se revizorului şcolar al judeţului 
Vâlcea, clasa I, conform Ordinului nr. 1557, făcea cunoscut că „Şcoala din acest cătun 
avea o singură sală de clasă, cu următoarele dimensiuni: lungimea 9 m, lăţimea 6 m şi 
înălţimea 4 m. El mai menţiona că în această sală puteau încape 75-80 elevi. Era locul 
propriu de şcoală, construit în anul 1908 de către săteni.530

TERENUL ŞCOLII
Pentru prima oară, Şcoala Costeşti a fost împroprietărită după Legea Rurală de la 

1864, cu 17 pogoane de ţarină. În anul 1881, cu ocazia împroprietăririi însurăţeilor, şcolii 
i s-au mai dat încă 17 pogoane de pământ, din care 14 pogoane în ţarină şi 3 pogoane 
în vatra satului.531

Pe terenul din vatra satului s-a clădit noul local de şcoală. Acest teren este situat 
în centrul comunei, în fostul sat Feregea, satul cel mai nou închegat în comuna Costeşti. 
Aceste 3 pogoane, la anul 1905, în afară de ½ pogon, pe care  a fost clădit localul 
şi ocupat de curtea şcolii, serveau la acea vreme pentru lucrările practice agricole cu 
şcolarii. O copie după planul acestui teren din vatra satului se poate vedea în anexa 
prezentată.532 Curtea şcolii era închisă cu ulucă, iar restul grădinii, situată spre şoseaua 
Bistriţei, era împrejmuită cu gard de nuiele. Ambele împrejmuiri, situate în partea de 
vest de actuala biserică de la Ferigile-Costeşti, s-au executat în primăvara anului 1904. 
Lotul de teren situat dincolo de drum, pe locul unde se afl ă actuala biserică din centrul 
comunei, era deja închis tot cu gard de nuiele şi, cum acesta, la anul 1905, se găsea în 
stare veche,533 o nouă împrejmuire era necesară. Cele 31 pogoane pământ în ţarină se 
arendau de către Casa Şcoalelor.534

În iunie 1909, preotul C. Petrulian, dirigintele Şcolii Pietreni, aducea la cunoştinţă 
Revizorului şcolar din Râmnicu-Vâlcea că „Şcoala nu are pământ pentru cultură”, ci 
numai „puţină curte”.535

Aşa cum ne-a relatat învăţătorul Victor Gr. Mihăescu la anul 1905, Şcoala Costeşti, 
ca puţinele din judeţul Vâlcea, poseda o frumoasă grădină şcolară. Aceasta a existat din 
primăvara anului 1904, pe lângă localul de şcoală din Ferigile, nou construit, şi avea o 
529  Arhivele Școlii Pietreni, comuna Costești, jud. Vâlcea, dosar 1907-1908, np
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suprafaţă de 12.995,25 m2. Această grădină a constituit tot o bucată cu terenul pe care a 
fost construit localul de şcoală şi curtea lui. O şosea locală despărţea tot terenul în două 
bucăţi, în direcţia Nord-Sud. După cum s-a mai arătat, pământul acesta a fost dat de 
stat, prin „legea însurăţeilor” la anul 1881. În această grădină se cultivau toate „ramurile 
grădinăriei” şi chiar din bucatele de ţarină.536

Grădina şcolară din preajma vechiului local din centrul comunei de reşedinţă, 
Costeşti, pământ comunal, a fost dat din 1881 ca gospodărie pentru învăţătorii de pe 
timpuri şi până în 1903. Întinderea sa a fost de 1/8 ha.537

Alte informaţii despre lotul şcolar de la Costeşti le afl ăm în anul 1909 din „Procesul 
verbal” de la 11 mai 1909, întocmit de învăţătorii I. N. Diaconu (diriginte) şi Constantin 
Popian, care au delimitat terenul din punctul numit „Căline”, în suprafaţă de 2,5 ha.538

În procesul verbal din 24 august 1909, se specifi ca: Conform Ordinului nr. 
21162/09, al Administraţiei Casei Şcoalelor, pentru terenul de 21 ha, cu care a fost 
înzestrată Şcoala din Costeşti-Vâlcea s-a stabilit o rotaţie a culturilor ce urmau a se face 
pe acest teren.539 Pe anul 1910, terenul Şcolii Costeşti totaliza o suprafaţă de 25000 m2. 
Acesta era împărţit în cinci parcele, fi ecare dintre acestea totalizând câte 5000 m2, pe 
care au fost cultivate diferite culturi: parcela I – grâu (3000 m2), orz (de toamnă – 1000 
m2), secară (1000 m2); percela a II-a: sfeclă (1500 m2), cartofi  (500 m2), fasole, mazăre, 
linte (3000 m2); parcela a III-a: ovăz (4000 m2), nutreţuri anuale (1000 m2); parcela a IV-
a: porumb (4000 m2), textile (in, cânepă) (1000 m2); parcela a V-a: lucernă (5000 m2).540

Inginerul Constantin Arghirescu a întocmit planul Şcolii din Costeşti, în anul 1910. 
Acest plan a fost copiat de Gh. Pretorian, învăţător-diriginte la Şcoala Costeşti, putând fi  
găsit astăzi în dosarul pe anul 1910.541

Casa Şcoalelor poseda în Costeşti 15 ha pământ în ţarină. Din acest pământ, 
prin Ordinul Casei Şcoalelor nr. 6309 din 9 martie 1909, s-au deosebit 2,5 ha de teren 
pentru cultura raţională cu elevii acestei şcoli, care s-au şi dat în primire dirigintelui şcolii, 
împreună cu schiţa de plan.542

Din averea imobilă a Şcolii Costeşti-Ferigile, amintită mai târziu, afl ăm: 3 ha teren 
arabil – împroprietărire de la 1881, 6 ha fâneţe – împroprietărire tot din acelaşi an, 6 ha 
izlaz, curtea şi grădina şcolii în suprafaţă de 12050 m2, schimb teren cu biserica, pentru 
construirea acesteia – din anul 1913 în suprafaţă de 4295 m2, şcoala satului cu 4 clase, 
o cancelarie şi două antreuri, Casa Şcoalei având două camere de locuit, o bucătărie, un 
antreu, o pivniţă – pentru diriginte şi mai apoi pentru director, latrina, magazia de lemne, 
o fântână cu roată ş.a.543

536  Mihăescu Gr. Victor, Învățământul primar rural. Răspunsuri, Costeşti, 1905, manuscris de 10 pagini, f. 4
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543  Arhivele Școlii Costești, pach. 1, anii 1909-1946, dosar inventar nr. 1, f. 12
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MOBILIERUL ŞI MATERIALUL DIDACTIC
Eforia Şcoalelor, în adresa către Departamentul din Lăuntru arăta mobilierul pe 

care trebuia să-l aibă o şcoală comunală. Acesta era compus dintr-o tablă „pă picere” 
de aritmetică vopsită în negru cu ulei, având dimensiunile 4 palme (1 m) lungime şi 3 
palme (0,75 m) lăţime. O tablă mai mică tot neagră, pentru litere, de 3 palme lungime 
(0,74 m) şi 2 palme lăţime (0,52 m), tot „pă picere”, un scaun (tron) pentru învăţător (nu 
se punea catedră), un dulap cu lacăt pentru păstrarea hârtiilor (a corespondenţei) şi 
altor documente şcolare. La acestea se mai adăugau: scaunele pentru şezut ale copiilor 
(bănci) şi semicercuri. Numărul lor se stabilea de către subrevizorul şcolar al plăşii în 
funcţie de mărimea şcolii, 81 table de mucava pentru a lipi pe ele tablele lancasteriene, o 
putină cu apă de băut. Exista şi o „bancă de nisip” unde „nisiparii” învăţau să facă slovele. 
Mobilierul – se spunea în adresă – trebuia dat în primire de către învăţător aleşilor satului 
ori de cate ori va lipsi din sat. De asemenea, se arată necesitatea ca în timpul verii să fi e 
paznic la şcoală.544

Ca mobilier, până la venirea lui Gh. Nistorescu, normalist titrat în anul 1871, au 
existat semicercurile de fi er lancasteriene şi „bănci primitive, fără cutii”. Semicercurile 
erau fi xate în pereţi, având un suport – picior – la mijloc şi putându-se ridica. Se mai 
folosea şi tabla cea neagră, fi xată pe perete. Ea era liniată caligrafi c pe o parte şi avea pe 
primul rând alfabetul scris cu vopsea albă. Catedra era o simplă masă cu cutie şi scaun 
lângă ea, pe parchetul şcoalei. Gheorghe Nistorescu, ca normalist format, a desfi inţat 
semicercurile, uzând numai tabla cea neagră. Băncile şi tabla au rămas aceleaşi.545 În 
anul 1880, o dată cu venirea învăţătorului Dumitru Tănăsescu, băncile cele vechi au 
fost schimbate cu bănci având pupitru, lungi, pentru câte 6 elevi şi având fi ecare locaş 
pentru călimară. Catedra s-a schimbat într-una, după modelele timpului. Deşi se afl a 
uzată, se mai folosea şi prin anul 1905. Tabla „cea neagră” s-a pus pe un trepied şi, 
mai târziu, şcoala funcţionând cu doi învăţători, s-a mai făcut o a doua tablă, pusă într-
un mecanism de învârtire. Ambele table se mai întrebuinţau şi pe vremea învăţătorului 
Victor Gh. Mihăescu.546

Tot în timpul când învăţătorul D. Tănăsescu era diriginte, pentru păstratea arhivelor, 
s-a construit un dulap. Acest dulap exista şi la 1905 şi folosea Băncii Populare „Arnota”, 
care îşi avea sediul în localul şcolii. Pentru „Biblioteca populară” s-a făcut un alt dulap cu 
două  uşi şi cu geamuri, de care şcoala se mai folosea şi mai târziu.547

În timpul diriginţilor ce au urmat lui Dumitru Tănăsescu, băncile cu pupitru au fost 
înlocuite cu altele, având lungimea necesară numai pentru trei elevi. La 1905, şcoala 
poseda 74 de astfel de bănci, însă în ele stăteau câte 4 şcolari, din cauza numărului 
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mare de copii. La 1 septembrie 1904, cu ocazia înfi inţării postului al treilea de învăţător, 
o nouă tablă neagră, fi xată în perete, a început să se întrebuinţeze.548

Învăţătorul diriginte la Şcoala Costeşti ne-a lăsat şi alte informaţii în însemnările 
sale de la 1905. Astfel, la 1 noiembrie 1904, odată cu crearea celui de-al patrulea post 
la Şcoala Costeşti, s-a făcut o altă tablă neagră. Aceasta avea însă un format mai mic. 
La catedra deja făcută, s-au mai adăugat încă două, una model vechi şi alta cu estradă 
mare, construită în 1904.

Cancelaria dispunea de trei mese, dintre care una era nouă şi bine făcută. 
Una dintre aceste  mese se folosea drept catedră pentru postul al IV-lea de învăţător. 
Cancelaria mai dispunea de un dulap nou, construit după modelul Casei Şcoalelor şi 
trei scaune. În toamna anului 1903, cu ocazia venirii lui Victor Gr. Mihăescu ca diriginte 
al şcolii, s-a mai adăugat la cancelarie un cuier cu cinci cuie şi o pereche de perdele 
pentru fereastră, precum şi un transparent de stofă pentru geamul uşii de la cancelarie. 
Trei icoane puse în rame şi un orologiu de perete stricat donat de către fostul învăţător 
Dumitru Tănăsescu, completa mobilierul prezent în acel timp la Şcoala din Costeşti.549

În anul 1907, la Pietreni, pe data de 17 noiembrie, învăţătoarea suplinitoare 
Vasilichia Nisipeanu dă în primire învăţătorului Mihail Petrescu, printre altele, o icoană, 
două căni de băut apă, un ceasornic, un clopoţel şi o vadră pentru apă.550

Referitor la materialul didactic, amintim că în timpul lui D. Tănăsescu s-au primit 
de la Minister tablouri de intuiţie, religie şi ştiinţe naturale. Cea mai mare parte dintre 
acestea se întrebuinţau şi pe la anul 1905. Pe lângă câteva hărţi geografi ce vechi şi 
neconforme timpului, de pe vremea învăţătorului D. Tănăsescu şi în anii următori s-au 
primit exemplare de hărţi bine lucrate. De la Casa Şcoalelor s-a primit un dulap cu corpuri 
geometrice şi mai multe tablouri istorice. Din donaţii, s-a colectat o sumă necesară şi s-a 
cumpărat un glob artifi cial gradat, format mijlociu.

La 1880, odată cu venirea învăţătorului D. Tănăsescu, s-au înfi inţat aparate 
complete de gimnastică, care au existat până la mutarea acestuia la Mălaia-Vâlcea. La 
1905, din acele aparate nu mai exista decât prăjina care se mai întrebuinţa.551

Învăţătorul C. Petrulian, arăta în octombrie 1914, că la Şcoala Pietreni, materialul 
didactic lipsea cu desăvârşire.552

În anii 1905, pe lângă Şcoala Costeşti era anexată şi Staţia Meteorologică nr. 35, 
înfi inţată la 1889, care funcţiona regulat, prin îngrijirea dirigintelui.553
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Între anii 1884-1886, înfi inţându-se pe lângă Şcoala Costeşti şi un atelier de 
tâmplărie pentru practicarea acestei meserii de către elevii din cursul superior, judeţul a 
plătit „maistorul” cu câte 30 lei lunar. Maistorul mai lua şi ½ din benefi ciul total al lucrului, 
cealaltă jumătate dându-se elevilor practicanţi.554 Atelierul de tâmplărie a funcţionat ca 
anexă a şcolii în timpul învăţătorului Dumitru Tănăsescu. Şi pe la 1905, Şcoala Elementară 
de Meserii din Horezu avea în contingentul său de elevi şi absolvenţi ai Şcolii Costeşti.555

Pe lângă Şcoala Costeşti a funcţionat o cantină şcolară cu dormitor, din anul 
şcolar 1895-1896 şi până în anul 1899.556

CĂRŢILE DIDACTICE ŞI BIBLIOTECA
Un rol important în desfăşurarea cu succes a activităţii în şcoli, l-au constituit 

cărţile şcolare şi bibliotecile.
În privinţa manualelor, trebuie arătat de la început că lipsa acestora a constituit 

o piedică în desfăşurarea procesului de învăţământ. D. Serghiad, profesorul Şcolii din 
Râmnicu-Vâlcea, într-un raport al său din anul 1883, scria că lipsa cărţilor „pricinuieşte 
nespusă piedică” în predarea învăţăturilor, mai ales că la Râmnicu-Vâlcea, la acea dată, 
nu exista „nici un negustor de carte”. Lipsa cărţilor didactice o menţionau profesorii Şcolii 
Normale şi în anul 1844. La acea dată trebuie să fi  fost şi prăvălii în care se vor fi  vândut 
cărţi şcolare. Se arată astfel, că fi ind prea puţine cărţi, negustoriile vindeau cu „preţ 
îndoit”.557

Eforia Şcoalelor s-a preocupat de problema „manualelor”. Ea şi-a procurat o 
tipografi e şi a început să tipărească cărţi pe care le-a trimis la vânzare la şcoli. Deşi 
aceste manuale au fost editate la un preţ scăzut, mare parte din populaţia săteascăera 
aşa de lipsită, încât nu putea să le cumpere. În al doilea rând, nu toate cărţile tipărite şi 
recomandate de Eforie ”spre a fi  folosite ca manuale erau potrivite cu nivelul de înţelegere 
al elevilor”. Eforia Şcoalelor nu precizase ce cărţi să se întrebuinţeze la şcoală. Astfel, 
de la o şcoală la alta, de la profesor la profesor, vom găsi felurite cărţi care au circulat 
prin şcolile şi prin bibliotecile şcolare. La şcoală, într-un dulap rezervat în acest scop, 
se strângeau cărţile trimise de Eforie. Cărţile erau cumpărate de subrevizori, candidaţii 
de învăţători, de către o parte din elevii Şcolii Normale  ş.a. Unele manuale aveau 
indicaţia folosirii lor chiar în titlu. De exemplu „Manual de silabisism”, „Manual complet de 
învăţătură” etc. În şcoli se foloseau abecedare ca acelea tipărite de Grigore Pleşoianu, 
Dimitrie Jianu sau Ion Pop, o carte de gramatică de acelaşi autor, o carte de geografi e 
de Florin Aaron, „Prescurtare de Catehism”, tot de el, „Caligrafi a” de Alecu Pop etc.558

554  Mihăescu Gr. Victor, Învățământul primar rural. Răspunsuri, Costeşti, 1905, manuscris de 10 pagini, f. 4
555  Mihăescu Gr. Victor, Monografi a Şcoalei primare din comuna Costeşti, jud. Vâlcea, Costeşti, 1905, p. 19, manuscris 
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557  Pârnuță Gh., Din istoria culturii și școlii din județul Vâlcea (sec. XVI-XIX), Buridava, 2, Studii și materiale, Rm. 
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558  Pârnuță Gh., Din istoria culturii și școlii din județul Vâlcea (sec. XVI-XIX), Buridava, 2, Studii și materiale, Rm. 
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 Victor Gr. Mihăescu a notat numeroase liste de cărţi folosite şi la Şcoala Costeşti. 
Cea din anul şcolar 1871-1872 cuprindea: „Agricultura” de P.S. Aurelian, „Geometria” 
de G. Gustatiu, „Istoria sacră – vechiul şi noul testament” de Veniamin Cătulescu, 
„Evangheliile cu epistolele lor”, „Catehismul mic” de A. Florian, „Catagrafi a” de B. 
Ştefănescu, „Abecedarul” de D. Sarcu, „Gramatica” de V. Stilescu, „Aritmetica” de Popu, 
„Lectură pentru clasa a II-a”.559

De la venirea, în 1880, a învăţătorului D. Tănăsescu, totdeauna s-au întrebuinţat 
cărţi aprobate, însă autorii au fost la alegerea învăţătorului conform programelor.560

Lista din 30 octombrie 1887 cuprindea următoarele cărţi: „Istoria Românilor” de 
M.C. Florente, cls. a III-a, a IV-a şi a V-a – autorizată; „Geometria” de N. Crapelian – 
cls. a V-a – autorizat; „Citire” – 3 părţi de învăţători asociaţi – pentru clasa a II-a, a III-a, 
a IV-a şi a V-a; „Aritmetica” (două părţi) de D. Mirescu – cls. a II-a, a III-a, a IV-a şi a 
V-a – autorizată; „Geografi a” (două părţi), de A. Gorjan, una a judeţului – pentru clasa 
a III-a şi cealaltă totală, pentru clasele a IV-a şi a V-a, cartea era autorizată; „Abecedar” 
de B. Constantinescu – cls. I – autorizată; „Istoria Sacră” de Veniamin Cătulescu – cls. 
a IV-a şi a V-a, autorizată; „Gramatica” (3 părţi) – de C. S. Stoiculescu, pentru clasele a 
III-a, a IV-a şi a V-a – autorizată; „Higiena şi medicina populară” de dr. E. Rizu, clasa a 
IV-a – autorizată; „Istoria naturală” de D. Iarcu, cls. a V-a, fără autorizaţie; „Agricultura” 
de P. S. Aurelian, cls. a V-a – autorizată; „Creşterea vitelor” de V. Galin, cls. a IV-a – fără 
autorizaţie. Lista avea însemnarea: „şi pentru fete”.561

Pentru anul şcolar 1892-1893, lista cuprindea „Citirea” de învăţători asociaţi; 
„Aritmetica” de Spiru Haret; „Geometria” de Eustatiu Ciocănilă; „Gramatica” de I. Manliu; 
„Geografi a României” de N. Mihăilescu; „Geografi a generala” de A. Gorjan; „Istoria 
Românilor” de Gr. Tocilescu; „Vechiul şi Noul Testament - Catehismul” de D. Petrescu; 
„Explicarea Evangheliilor” de pr. I. Constantinescu; „Agricultura” de P. S. Aurelian; 
„Creşterea şi iconomia vitelor” de V. Galiu; „Higiena şi medicina populară” de dr. Felix; 
„Legendele Românilor” de Stăureanu; „Abecedarul” de Maisner şi Dogaru.562

Lista pentru anul şcolar 1905-1906 a cuprins următoarele cărţi: „Abecedarul”, 
„Citirea” pentru divizia a III-a, anul I şi anul al II-lea, ediţii ofi ciale; „Gramatica” de Sion 
Costescu, etc.; „Aritmetica” de Costescu; „Geografi a judeţului” de B. Ţuţuianu etc. şi 
„Geografi a României” de Gh. Stoenescu etc.; „Caiet de caligrafi e şi desen” de Costescu;  
rechizite şcolare trebuitoare. S-au mai întrebuinţat: „Abecedarul” de Basiliu Haram,  
Serafi m Ionescu; „Carte de lectură” de Laurian şi Ionescu, Puiu; „Gramatica” de Maxim; 
„Geografi a” Ştefan Ionescu-Cheianu, Buzoianu.563

Vâlcea, 1976, p. 224
559  Mihăescu Gr. Victor, Învățământul primar rural. Răspunsuri, Costeşti, 1905, manuscris de 10 pagini, f. 5
560  Mihăescu Gr. Victor, Monografi a Şcoalei primare din comuna Costeşti, jud. Vâlcea, Costeşti, 1905, p. 15, manuscris 
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561  Mihăescu Gr. Victor, Învățământul primar rural. Răspunsuri, Costeşti, 1905, manuscris de 10 pagini, f. 5
562  Mihăescu Gr. Victor, Învățământul primar rural. Răspunsuri, Costeşti, 1905, manuscris de 10 pagini, f. 5
563  Mihăescu Gr. Victor, Învățământul primar rural. Răspunsuri, Costeşti, 1905, manuscris de 10 pagini, f. 6
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Biblioteca Şcolii din Costeşti, îşi are începutul în anul şcolar 1888-1889 şi s-a 
îmbogăţit treptat până la situaţia actuală. Aşa cum ne relata învăţătorul Victor Gr. 
Mihăescu la anul 1905, cărţile din bibliotecă afl ate la acea dată au fost procurate din 
donaţii, prin cumpărare cu bani din fondurile comunale alocate în buget564, pentru acest 
scop şi o parte din ele primite de la Ministerul Instrucţiunii. Această bibliotecă n-a intrat 
în rândul celor înfi inţate de Casa Şcoalelor. În 1905, biblioteca Şcolii Costeşti conţinea: 
49 volume până la inventarul de la 1 noiembrie 1903 şi 103 volume strânse de atunci 
până la sfârşitul anului. În total 152 de titluri. Tot în bibliotecă se mai afl au revistele: 
„Jurnalul Societăţii Centrale Agricole”, „Albina”, „Revista Ilustrată Enciclopedică”, „Cultura 
Română” şi „Revista generală”. Abonamentul la aceste reviste s-a plătit şi se plătea în 
continuare, la acea dată, de către primărie. Numărul cititorilor a variat, fi ind în creştere. 
El a atins cota maximă în cursul anului 1904-1905, când a funcţionat pentru întâia oară 
şi şcoala de adulţi.565

În iunie 1909, aşa cum ne informa Constantin Petrulian, la Şcoala Pietreni nu 
exista bibliotecă.566 Tot amintitul învăţător, la 16 iunie 1909, cu adresa nr. 8, se adresa 
Academiei Române din Bucureşti, arătând că înapoiază lista pentru cărţile dăruite la 
„săracii de la Şcoala Pietreni”, pentru care, în numele elevilor, aducea vii mulţumiri 
„pentru acestă faptă caritabilă”.567

La 23 august 1914, C. Petrulian informa pe revizor despre cărţile de studiu introduse 
la Şcoala Pietreni şi anume: „Abecedarul” – partea I şi a II-a, „Cartea de citire” pentru 
diviziile II şi III, toate scrise de Speranţă, „Gramatica” de Gârboviceanu, „Aritmetica” de 
Dulfu şi „Geografi a” de Costescu.568

PROGRAME, METODE DE ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI EXAMENE
Materiile de învăţământ pentru toate despărţiturile (clasele) erau: silabisirea şi 

citirea după tablele lancasteriene, scrierea, rugăciuni, Sfânta Scriptură, Noul Testament, 
puţină caligrafi e, citire pe cărţile religioase şi ceva cunoştinţe uzuale aplicate la plugărie. 
Legea din 1864 prevedea: citirea, scrierea, catehismul, noţiuni de igienă, gramatică, 
geografi e, istoria ţării, drept administrativ, cele patru operaţii simple, sistema legală a 
măsurilor. Legea din 1893 a tăiat catehismul şi dreptul administrativ, ca obiecte aparte şi a 
adăugat: geometria, ştiinţele naturale şi fi zica, rugăciuni, Istoria Sacră, desenul, „muzica 
vocală”, jocuri gimnastice, exerciţii militare, lucrul manual şi grădinăria. Programa lui Poni 
a adăugat şi instrucţia morală şi religioasă, catehismul şi noţiuni de drept civil. Programele 
lui Tache Ionescu  şi Poni erau încărcate cu cunoştinţe inutile şi greu de asimilat. Spiru 
Haret a simplifi cat-o. Legea lui Vlădescu asupra militarizării învăţământului, numindu-se 
în acest scop „instructori militari speciali”, urmărea întronarea unei discipline severe.569

564  Mihăescu Gr. Victor, Învățământul primar rural. Răspunsuri, Costeşti, 1905, manuscris de 10 pagini, f. 7
565  Mihăescu Gr. Victor, Învățământul primar rural. Răspunsuri, Costeşti, 1905, manuscris de 10 pagini, f. 7
566  Arhivele Școlii Pietreni, dosar 1908/1909, n.p.
567  Arhivele Școlii Pietreni, dosar 1909/1910, n.p.
568  Arhivele Școlii Pietreni, dosar 1913/1914, n.p.
569  Culea D. Apostol şi Slaviu G. P., Istoria învăţământului nostru rural, Revista Asociaţiei învăţătorilor şi învăţătoarelor 
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Înainte de venirea învăţătorului Gheorghe Nestorescu (1871) se întrebuinţa 
sistemul lancasterian. Prin încadrarea lui ca normalist, din seriile decedatului Barbu 
Constantinescu, s-a introdus „metoda scriptolog”. Acest sistem s-a urmat, modifi cându-
se până la anul 1905. Cu venirea învăţătorilor special pregătiţi, sistemele de învăţământ 
s-au perfecţionat.570

Metodele de învăţământ au evoluat de-a lungul timpului. În cadrul vechii metode 
de învăţământ, copii deprindeau să citească şi să scrie după metoda, acum nouă decenii 
a „literalizării”. Elevii învăţau pe de rost alfabetul: az, buche, glagol, dobru etc., literă cu 
literă şi apoi treceau la combinaţii de sunete. Alfabetul îl învăţau după nişte tabele cu 
litere mari, apoi ucenicul era trecut la „bucoavnă”, ceaslov, psaltire şi altele. Rugăciunile 
se învăţau pe de rost, fără nici o explicaţie. Cine „turuia” pe nerăsufl ate, fără greş un 
psalm, căpăta un „bravo”. În fi ecare sâmbătă se făceau „procitaniile”, adică se examinau 
elevii din tot ce învăţaseră în cursul săptămânii. Cine greşea era bătut la falangă ori cu 
scoara noduroasă: primea atâtea lovituri câte greşeli făcuse.571

Scrisul îl deprindeau făcând slove cu degetul pe nisipul care se punea pe bănci. 
Apoi se trecea elevul la scrisul pe piatră sau metal. Tocul se făcea din pană de gâscă, iar 
cerneala din funinginea de la coş, ori „stirigiile” depuse pe fundul ceaunului.572

Modul de învăţământ era cel „monitorial” sau lancasterian, numit astfel după 
numele pedagogului englez Lancaster. Acesta a fost adus în ţară la noi după anul 1820. 
Se putea învăţa cu mai mulţi elevi. Procedeul acesta era următorul: băieţii „scriau un 
ceas”, pe urmă treceau cu monitorul lor în semicercuri ca să fi e ascultaţi ori să citească 
încă un ceas. După aceea, şcolarii se vor duce, iar monitorii rămâneau „un ceas” pentru 
ca să-şi ia si ei lectia.573

Pedepsele în şcoală, în trecut erau deosebit de grozave. Sfoara cu noduri, butucii, 
bătaia la scaun, falanga şi alte născociri sălbatice, constituiau o adevărată „epocă de 
inchiziţie şcolară”. Bătaia se dădea cu nemiluita pentru orice greşeală cât de mică, fi e 
pentru purtare, sau pentru neştiinţă.574 Cu biciul de curea ori cu sfoara cu noduri se 
bătea la palmă, dar mai ales la dos, pe pielea goală. Deobicei, vinovatul, după ce era 
dezbrăcat, se încăleca pe un scaun, ori era luat în spate de camaradul cel mai mare. În 
poziţia aceasta, „inchizitorul” căra până se ridica pe pielea bietului băiat, vărgi vinete, de 
grosimea degetului. Sub numele de „bătaie la falangă” se înţelegea „bătaia la tălpi” cu 
vărgi. Condamnatul la tortură era descălţat, lungit pe un scaun ori chiar jos, picioarele 
fi indu-i ţinute într-un drug făcut anume. Zbirul aplica lovituri cu vergi până obosea. „Statu 

din România, anul VI, aprilie-mai 1906, nr. 11-12, p. 347
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pe butuc” consta din doi butuci grei  ce se legau la picioarele băieţilor, condamnaţi să 
umble. Alta şi mai degradatoare: când un elev nu ştia lecţia, era legat la un coş de fân, 
care se ţinea în clasă. Pe cap i se puneau coarne din hârtie. Cea mai uşoară pedeapsă 
era nuiaua, şederea în genunchi pe coji de nucă, arestul.575

Examenul din şcoli se făcea înaintea unui Comitet Şcolar, instituit conform legii 
de la 1864 şi compus din primar, preotul de reşedinţă şi un notabil din comună, numit 
de aceştia. Chestiunile se propuneau de către învăţător, conform programei, şi ceilalţi 
membri ai Comitetului numai prin intermediul învăţătorului. Lucrul acesta a existat până 
la aplicarea Legii din 1893 şi de atunci examenele au început să se facă conform legilor 
şi regulamentelor. Cărţile de premii se cumpărau din banii bugetului comunal, ofrande şi 
donaţiile Comitetului Permanent Judeţean.576

ELEVII – CLASE, EFECTIVE ȘI FRECVENȚA LOR
Cele trei școli din Costești – înfi ințate în satele Costești, Pietreni și Văratici - și-

au întrerupt cursurile în timpul revoluției de la 1848 și apoi în perioada ocupației rusești. 
După reluarea cursurilor, au funcționat un timp separat, apoi, din anul 1862 a continuat 
să funcționeze numai una singură, cea din Costești, satul de reședință al comunei. În 
toată perioada care a urmat, efectivele de elevi și numărul de clase care au funcționat au 
oscilat de la un an la altul.

Dintr-un ̋ Tablou de numărul elevilor și elevelor care au frecventat cursurile școlilor 
primareʺ de băieți și fete, afl ăm că în cursul lunii octombrie 1875 au fost la cursuri numai 
30 băieți și nicio fată la Școala Costești.577 În noimbrie 1876 afl ăm prezenți la școala 
Costești tot 30 băieți.578

De la început, deoarece împrejurările nu au permis stricta aplicare a obligativității 
școlare, numărul elevilor a fost redus numai la cei care veneau la școală de bunăvoie.

Școala din satul Costești a funcționat singură până în ianuarie 1881, la venirea lui 
D. Tănăsescu (prin anul 1905 acesta era pensionar), când s-au format două școli, una 
de fete și alta de băieți, ambele sub același acoperiș. Școala de fete a durat numai câțiva 
ani, apoi cele două s-au transformat în școală mixtă.579

La 1 decembrie 1888, o a doua școală mixtă s-a deschis în satul Ferigile, condusă 
tot de un învățător.580 Învățătorul D. Tănăsescu se adresa primarului comunei Costești, 
în legătură cu absenții nemotivați. El amintea de Școala nr. 2, înfi ințată din nou. În anul 
școlar 1888-1889, Școala Costești avea un total de 127 elevi, dintre care 82 băieți și 45 

575  Culea D. Apostol şi Slaviu G. P., Istoria învăţământului nostru rural, Revista Asociaţiei învăţătorilor şi învăţătoarelor 
din România, anul VI, aprilie-mai 1906, nr. 11-12, p. 359

576  Mihăescu Gr. Victor, Monografi a Şcoalei primare din comuna Costeşti, jud. Vâlcea, Costeşti, 1905, p. 15-16, 
manuscris de 20 pagini afl at la Costeşti

577  Ministerul Instrucțiunii, dosar 2796/1875, f. 64
578  Ministerul Instrucțiunii, dosar 3433/1877, n.p.
579  Mihăescu Gr. Victor, Monografi a Şcoalei primare din comuna Costeşti, jud. Vâlcea, Costeşti, 1905, p. 17, manuscris 
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fete: urmau regulat școala numai 40-50 elevi, dintre care două eleve.581 După începutul 
anului școlar 1889-1890, cele două școli au fuzionat, continuând să funcționeze în localul 
din satul Costești cu doi învățători, până în anul 1903.582 

În anul 1893, Școala Costești a fost frecventată numai de 55 de copii (52 băieți 
și 3 fete), din numărul total de 303 copii de vârstă școlară (144 băieți și 159 fete). Știau 
carte numai 250 bărbați și 10 femei, din totalul de 2476 locuitori ai comunei Costești. 
Școala era deservită de doi învățători și statul cheltuia anual pentru întreținerea ei 2160 
lei.

În anul 1903, la venirea lui Victor Gr. Mihăescu, școala s-a mutat în noul ei local, 
construit în satul Ferigile. Începând cu anul școlar 1904-1905 s-a creat al treilea post 
de învățător, iar la 1 noiembrie 1904 s-a creat și cel de-al patrulea. De atunci Școala 
Costești a continuat să funcționeze cu patru învățători.583

Postul al patrulea de la Costești, înfi ințat ca post retribuit cu 40 lei lunar pe 1 
octombrie 1905, a fost ocupat de N. Armășescu, diplomat seminarist.584

În anul 1903, în comună erau 387 copii de școală, iar în anul 1905 au fost 
înregistrați 415 copii.585

Până în anul 1905, după cum ne relatează învățătorul Victor Gr. Mihăescu, pentru 
absențele copiilor de la școală s-au dat amenzi, dar cea mai mare parte dintre acestea 
nu s-au încasat.586

La Școala Pietreni, în anul 1906, la reînfi ințare, urmau cursurile 39 elevi, veniți de 
la școala comunală.587 În anul școlar 1909-1910 au promovat la acestă școală un toatal 
de 57 copii, dintre care 44 băieți și 13 fete, din cei 89 copii înscriși.588

Din „Tabloul de școlile primare rurale” ale județului Vâlcea, pe anul școlar 1912-
1913, la Școala Costești-Ferigile se afl au 4 învățători, 270 copii însciși, dintre care 
au frecventat cursurile 215. 40 copii au fost înscriși în clasa a V-a, au fost prezenți la 
examenul de absolvire 38 și au absolvit 28.589 La Negrulești, sat component al comunei 
Costești, nu exista școală, copiii venind să învețe la școala din Costești.

La Pietreni se afl a o școală cu un învățător, 79 copii înscriși, dintre care frecventau 
64. 12 copii au fost înscriși în clasa a V-a, iar la examenul de absolvire au terminat 10.590

În 19 mai 1915, învățătorul C. Petrulian aducea la cunoștință revizorului școlar al 
județului Vâlcea, că la Școala Pietreni, în anul școlar 1914-1915, în clasa a V-a frecventau 
10 elevi.591

581  Arhivele Statului Rm. Vâlcea, Fond Școala Costești, dosar 1888-1889, f. 1
582  Mihăescu Gr. Victor, Învățământul primar rural. Răspunsuri, Costeşti, 1905, manuscris de 10 pagini, f. 1
583  Lahovari G., Marele dicționar de geografi e al României, București 1899, vol. II, p. 677
584  Mihăescu Gr. Victor, Învățământul primar rural. Răspunsuri, Costeşti, 1905, manuscris de 10 pagini, f. 1
585  Mihăescu Gr. Victor, Învățământul primar rural. Răspunsuri, Costeşti, 1905, manuscris de 10 pagini, f. 3
586  Mihăescu Gr. Victor, Învățământul primar rural. Răspunsuri, Costeşti, 1905, manuscris de 10 pagini, f. 2
587  Mihăescu Gr. Victor, Învățământul primar rural. Răspunsuri, Costeşti, 1905, manuscris de 10 pagini, f. 6
588  Arhivele Școlii Pietreni, dosar 1906/1907, n.p.
589  Arhivele Școlii Pietreni, dosar 1909/1910, n.p.
590  Ministerul Instrucțiunii, dosar 53/1914, f. 320
591  Ministerul Instrucțiunii, dosar 53/1914, f. 320
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SALARII ȘI INSPECȚII

În anul 1881, învățătorul Dumitru Tănăsescu, fi ind „învățător model” de gradul I, 
a fost retribuit cu 90 lei lunar, continuându-se cu această primă și cu gradațiile până în 
1902, când a ieșit la pensie. Gradațiile se acordau după 10, 15, 20 și 25 ani de serviciu.

Ceilalți învățători care aveau gradul I, aveau 60 lei lunar, iar mai târziu, uniformizțndu-
se lefurile, s-a ajuns la situația întâlnită pe la începutul secolului nostru.592

La inspecții, administrația se amesteca numai în problem privind curățenia, 
frecvența și baza material. În ceea ce privește instrucția, se amesteca numai autoritatea 
școlară. Din pricina deselor confl icte iscate între învățători și autorităților administrative, 
s-au luat măsuri și s-au stabilit procedurile de desfășurare a inspecțiilor.

Plata personalului didactic, cu peste 90 ani în urmă, se făcea tot prin grija statului, 
la fel ca mai departe în timp. Întreținerea materială era în sarcina comunei.593

De-a lungul timpului, la școlile din Costești s-au făcut numeroase inspecții. Astfel, 
în ziua de 6 noiembrie 1906, la Școala Pietreni a fost făcută o inspecție de către revizorul 
P. Popescu, chai în anul în care școala a fost redeschisă. Învățătorul Ștefan Marcu preda 
la clasele I-a și a II-a. Din procesul verbal încheiat în urma inspecției afl ăm că răspunsurile 
elevilor au fost satisfăcătoare, localul era bun (dar închiriat), mobilierul școlar era compus 
din 9 bănci bune și frecventau 43 elevi (în clasele I-a și a II-a).594

La 4 octombrie 1907 a fost făcută o nouă inspecție la Școala Pietreni, de către 
revizorul școlar G. Dianu. În școală se afl a ca învățătoare domișoara Nisipeanu Vasilichia, 
din Rm. Vâlcea, încadrată ca suplinitoare de la 1 septembrie 1907, absolventă a 4 clase 
gimnaziale. Elevii aveau cunosștințe modeste, din cauză că școala fusese închisă până la 
1 octombrie 1907 „din cauza tusei convulsive care a bântuit în comună”. Starea localului: 
„cel actual” este închiriat, iar starea lui este mediocră. Localul cel nou este aproape 
terminat. Se mai adaugă faptul că „domnișoara suplinitoare caută a explica și a face pe 
copii să înțeleagă tot ce învață”. Se mai arată că școala „era curată”, iar elevii prezenți în 
diviziile I-II-III erau în total 36. Spațiul sălii în raport cu numărul școlarilor era insuffi cient, 
iar apa se aducea într-o vadră care era acoperită.595

La insoecția făcută în ziua de 22 septembrie 1908, de către revizorul școlar clasa 
a II-a I. Dozescu, se consemna că la Școala Pietreni preda ca suplinitor, învățătorul 
Mihail Petrescu. Elevii au dat răspunsuri mulțumitoare, iar localul era nou și în stare 
bună. Elevii prezenți, în cele trei clase, erau în număr de 55. Spațiul sălilor în raport cu 
numărul elevilor era suffi cient. S-a mai menționat faptul că „mai toți” elevii erau „vioi” și 
„cu o înfățișare plăcută”.596

592  Arhivele Școlii Pietreni, dosar 1914/1915, n.p.
593  Mihăescu Gr. Victor, Învățământul primar rural. Răspunsuri, Costeşti, 1905, manuscris de 10 pagini, f. 17
594  Mihăescu Gr. Victor, Învățământul primar rural. Răspunsuri, Costeşti, 1905, manuscris de 10 pagini, f. 3
595  Arhivele Școlii Pietreni, Registrul de inspecții, n.p.
596  Arhivele Școlii Pietreni, Registrul de inspecții, n.p.
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Revizorul clasa a II-a Ion Dozescu a mai făcut două inspecții la Școala Pietreni. La 
inspecția din 25 mai 1909 el relata că școala a fost condusă de C. Petrulian (născut în anul 
1865), ca învățător suplinitor. El „lucra cu zel și devotament”. În cele trei divizii școlare 
erau prezenți 49 elevi. Alte informații le avem d ela inspecția făcută în 8 martie 1910. 
Învățătorul suplinitor C. Petrulian era active în învățământ de un an. Elevii ascultați „au 
dat răspunsuri neașteptat de mulțumitoare din toate materiile”… „Ordinea și atențiunea 
sunt demne de laudă”, arăta revizorul. La cele trei divizii au fost prezenți 70 elevi din 
totalul de 84 copii. Localul era cosntruit din bârne, după planul Casei Școalelor.597 

În zilele de 14 și 15 iunie 1913, la Școala Costești, satul Ferigile s-a desfășurat 
examenul de absolvire al alevilor de clasa a V-a, în prezența delegatului Ministerului 
Instrucțiunii, I. Bărbulescu. În procesul verbal „dresat” de I. Bărbulescu se arată că 
Școala Costești avea patru posture și că delegatul a asistat la examenul de absolvire 
al elevilor din ultima clasă de la școlile din „Cercul Costești”, constatând următoarele: la 
Școala Costești, cu patru posture, s-au urmat programe „tip urban”. La clasa a IV-a a 
predate Gheorghe Pretorian, „învățător defi nitiv”. Au fost înscriși în ultima clasă 40 elevi. 
S-au prezentat la examen 38 elevi și au absolvit 28, cărora li s-au eliberat certifi catele 
de absolvire de la numerele 97 la 124 inclusiv. Delegatul ministerului menționa că „în 
general prepararea elevilor a fost potrivită cerințelor programului. Textele de lucrări din 
cursul anului au fost curate, corectate și bine păstrate”. Delegatul mai adaugă în raport 
că la Școala Costești-Pietreni au fost înscriși 12 elevi și au luat examenul 10, iar „elevii 
au răspuns mulțumitor”.598

Până în anul 1918, la Marea Unire, mai semnalăm inspecția efectuată a Școala 
Pietreni în ziua de 21 ianuarie 1916. Școala avea un singur post, iar ca învățător suplinitor 
a fost găsit aici preotul Constantin Petrulian (născut în anul 1865), care preda la această 
școală din 1 martie 1909. Elevi înscriși erau în număr de 80 și au fost găsiți prezenți 49.599

ACTIVITATEA EXTRAȘCOLARĂ A ÎNVĂȚĂTORILOR
Activitatea extrașcolară a învățătorilor a fost variată: înfi ințarea de bănci populare, 

cooperative sătești, societăți culturale, cercuri culturale, biblioteci populare, cursuri 
complementare și pentru adulți, șezători, teatru popular, coruri școlare și bisericești, 
cantine școlare, conferințe populare, albinăritul, creșterea viermilor de mătase, uscatul 
fructelor, industria casnică, hrana săteanului.600

La activitatea extrașcolară a învățătorilor putem adăuga și activitatea desfășurată 
de ei în presă, prin publicarea de cărți și broșuri populare și de teatru popular și publicarea 
în diferite reviste de către învățători pentru deșteptarea poporului sau pentru susținerea 
și îndemnarea învățătorilor între ei.601 
597  Arhivele Școlii Pietreni, Registrul de inspecții, n.p.
598  Arhivele Școlii Pietreni, Registrul de inspecții, n.p.
599  Ministerul Instrucțiunii, dosar 891/1913, f. 69-70
600  Arhivele Școlii Pietreni, Registrul de inspecții, n.p.
601  Culea D. Apostol şi Slaviu G. P., Istoria învăţământului nostru rural, Revista Asociaţiei învăţătorilor şi învăţătoarelor 

din România, anul VI, aprilie-mai 1906, nr. 11-12, p. 372
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După cum s-a mai arătat, “Revista învățătorilor și învățătoarelor din România” 
apărută la Buzău în anul 1900 a fost condusă timp de 4 ani de I. Dumitrașcu, din localitatea 
Zilișteanca - Buzău, cel care a fost apoi director al Orfelinatului Corpului Didactic de la 
Bistrița-Vâlcea.602 

Ca activitate extrașcolară, „pe tema culturii raționale a pământului”, diriginții Școlii 
Costești a fost întotdeauna la datorie. Cele 37 pogoane de pământ pe care le avea 
școala la acea vreme, au fost la dispoziția diriginților până în 1894. Atunci, 34 pogoane 
au fost luate pentru a fi  arendate de către Casa Școalelor, iar restul, din vatra satului, ce 
forma grădina școlii, era la dispoziția dirigintelui. Pentru cultura model făcută pe acest 
teren, învățătorul D. Tănăsescu a fost premiat de minister cu 40 lei. De la venirea lui Gr. 
Mihăescu ca diriginte al școlii, la 1 noiembrie 1903, cultura sistemică a luat avânt, iar 
ornamentația din jurul noului local școlar a fost făcută cu multă energie în primul deceniu 
al secolului al XX-lea. Victor Gr. Mihăescu a mers și mai departe, căci, pentru a introduce 
în alimentația populației o pâine din făină de grâu, secară, cartofi  și porumb, a constituit 
un comitet de inițiativă cu preoții locali și a mijlocit aducerea de la o fermă specială a unui 
vagon de semințe de grâu și secară pentru locuitorii din Costești. Acestea au sosit și s-a 
distribuit locuitorilor în toamna anului 1904, iar în vara anului 1905 s-a obținut o recoltă 
strălucită. Costul a fosr rambursat după un an și totul a decurs peste așteptări.603

Banca populară Arnota, care avea prin anul 1905 un capital de aproape 10.000 
lei, înfi ințată prin străduința învățătorului Gheorghe Pretorian, cu sediul în localul școlii, 
în anul 1905 a venit să încoroneze activitatea extrașcolară a învățătorilor din Costești.604 
Banca s-a înfi ințat la 1 iulie 1902, cu statut autentifi cat de către Tribunalul Vâlcea. Cei 
dintâi 78 membri ai societății, la intrarea în societate nu depuneau capital, ci numai 
cotizații și depuneri spre fructifi care. Astfel, până la 1 iulie 1903, adică după un an de 
existență și funcționare, s-a format capitalul cotizațiilor de 1660 lei și al depunerilor spre 
fructifi care de 1612 lei, cu o dobândă totală de 237,60 lei. 

La 15 aprilie 1904, banca s-a reorganizat conform cu noua lege a băncilor populare, 
adoptându-se statutul tip independent. Actul constitutive conținea 55 membri societari cu 
4170 lei capital vărsat.605 Printre cei 55 membri ai Băncii Populare Arnota, îi amintim pe 
preoții Ion Mihăilescu, Matei Grigorescu, Constantin Petrulian, N. Lăzărescu, Constantin 
Angelescu, Gh. Bălintescu, diaconul N. Sacerdoțeanu, învățătorul Gh. Pretorian.606 
Numărul membrilor a crescut treptat, societatea trebuind să aducă servicii locuitorilor.

Toate împrumuturile au fost făcute pentru a ajuta gospodăriile sătenilor. Sediul 
se afl a în cancelaria școlii, unde se afl a și casa de bani. Societatea a cumpărat în anul 
1905 o garnitură de mașină, necesară la treieratul grâului și secarei din comună, urmare 

602  Culea D. Apostol şi Slaviu G. P., Istoria învăţământului nostru rural, Revista Asociaţiei învăţătorilor şi învăţătoarelor 
din România, anul VI, aprilie-mai 1906, nr. 11-12, p. 378

603  Culea D. Apostol şi Slaviu G. P., Istoria învăţământului nostru rural, Revista Asociaţiei învăţătorilor şi învăţătoarelor 
din România, anul VI, aprilie-mai 1906, nr. 11-12, p. 378

604  Mihăescu Gr. Victor, Învățământul primar rural. Răspunsuri, Costeşti, 1905, manuscris de 10 pagini, f. 18
605  Mihăescu Gr. Victor, Învățământul primar rural. Răspunsuri, Costeşti, 1905, manuscris de 10 pagini, f. 19
606  Mihăescu Gr. Victor, Învățământul primar rural. Răspunsuri, Costeşti, 1905, manuscris de 10 pagini, f. 7
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a inițiativei luată de dirigintele școlii șiu de preoții din localitate, care au introdus cultura 
grâului și secarei în localitate.607

Școlile de adulți au intrat și ele în cadrul activităților extrașcolare. În ziua de 24 
octombrie 1904 au început pentru prima dată cursurile pentru adulți în comuna Costești. 
Numărul celor înscriși la început a fost de 21, repartizați în două serii, fi ecare fi ind 
condusă de un învățător. Școala a durat până la 19 februarie 1905 și numărul adulților 
ănsciși a crescut până la 59. Până la Crăciun școala a fost ținută în zilele de duminică 
și de sărbătoare, de dimineață. După Crăciun, cursurile s-au ținut în fi ecare sâmbătă 
seara, frecvența fi ind foarte neregulată.608 

Pentru anul 1905 - 1906, din cauza frecvenței neregulate a adulților, s-a luat 
hotărârea de a schimba școala de adulți într-un adevărat ateneu unde să se țină adulților 
conferințe folositoare vieții lor și pentru a se asigura o frecvență mai regulată, ele să se 
țină o dată cu ședințele șezătorilor sătești, în clasă deosebită.609

Școala din Costești a încercat să-și exercite infl uența benefi că asupra școlarilor 
și populației și prin intermediul teatrului popular. Considerând începutul de la data primei 
piese ce s-a jucat, ziua de 12 decembrie 1904 poate fi  considerată ca dată a înfi ințării 
teatrului popular din Costești. Piesa jucată atunci, cu ocazia Conferinței Cercului Cultural, 
a fost „Țara nouă”, de Dobrescu-Argeș. A doua piesă jucată de școlarii din Costești, tot cu 
ocazia Conferinței Cercului Cultural, în 13 martie 1905, a fost „O șezătoare”, de Cecilia 
C. Mihăescu, institutoare și directoare în Focșani.610 A treia și cea mai mare reprezentație 
teatrală a avut loc în 27 noiembrie 1905, când s-a jucat piesa în 5 acte „Beția cu leac”, 
de Mihăescu, învățător în județul Buzău, reprezentație pentru care școala și-a construit 
și scena necesară. Piesa s-a jucat cu ocazia întrunirii Cercului Cultural și s-au dat două 
reprezentații în aceeași zi, fi ind public prea numeros.611

Acestea au fost jucate de aceiași școlari care cu mult înainte mergeau în Costești 
de sărbători și cântau și interpretau „Steaua” și „Vicleemul”.  

Până în anul 1905 , învățătorii care s-au succedat la Școala Costești nu au avut 
scrieri deosebite, ci numai mici articole pentru revistele pedagogice și științifi ce.612

Nu a fost nicio ocazie solemnă în care învățătorii școlii să nu vorbeasă public. 
Costeștiul având pe teritoriu său cele două mânăstiri – Bistrița și Arnota – acestea au 
fost vizitate de-a lungul timpului de numeroase persoanlități. La primirea lor, învățătorii 
din Costeștia au avut întotdeauna ocazia de a ține cuvântări, plus la începutul anului 
școlar, la distribuirea premiilor și cu ocazia sărbătorilor naționale. Discursurile acestea se 
găseau pe la anul 1905 în manuscris.613

607  Arnota, Banca Populară Cooperativă, Statut și Livret, Rm. Vâlcea, 19010, p. 17-18
608  Mihăescu Gr. Victor, Învățământul primar rural. Răspunsuri, Costeşti, 1905, manuscris de 10 pagini, f. 8
609  Mihăescu Gr. Victor, Învățământul primar rural. Răspunsuri, Costeşti, 1905, manuscris de 10 pagini, f. 8
610  Mihăescu Gr. Victor, Învățământul primar rural. Răspunsuri, Costeşti, 1905, manuscris de 10 pagini, f. 8
611  Mihăescu Gr. Victor, Învățământul primar rural. Răspunsuri, Costeşti, 1905, manuscris de 10 pagini, f. 9
612  Mihăescu Gr. Victor, Învățământul primar rural. Răspunsuri, Costeşti, 1905, manuscris de 10 pagini, f. 8
613  Mihăescu Gr. Victor, Învățământul primar rural. Răspunsuri, Costeşti, 1905, manuscris de 10 pagini, f. 8
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Comuna Costești, fi ind aproape de târgul Horezu, școala ei a făcut parte, până 
în toamna anului școlar 1904-1905, din Cercul Cultural Horezu, Cercurile culturale, prin 
partea locului, sunt datate d epe la anul 1899, având pe atunci o rază mai mare de 
cuprindere. Cu începutul anului școlar 1904-1905, mărinduse numărul cercurilor cultural 
din județ, comuna Costești, împreună cu comunele Tomșani și Romani, au fost înglobate 
în Cercul Cultural Bistrița, sub „prezidenția” învățătorului Victor. Gr. Mihăescu, dirigintele 
Școlii Costești.614 Acesta a devenit în anul 1905 președintele Crecului Cultural Horezu.615. 
Ulterior, la începutul anului școlar 1905-1906, numărul cercurilor s-a restrâns, formându-
se un alt cerc din comunele Costești, Romani, Horezu, Măldărești, Oteșani, la care s-a 
alăturat apoi și Tomșani, sub numele de „Horezu” și cu același Victor. Gr. Mihăescu 
președinte.616

În anul școlar 1904-1905, conferințele ținute în cele 3 comune de către Cercul 
Cultural „Bistrița” au fost în număr de 7: două la Costești, două la Tomșani și trei la 
Romani. Subiectele tratate au fost 13: „Îngrășăminte și arături”, „Jurământul”, „Relele 
ce decurg din lene, risipă și minciună”, „Îngrijirea vitelor”, „Cultura inului și cânepii”, 
„Foloasele școalei”, „Sănătatea”, „Creșterea gândacilor de mătase”, „Indiferentismul 
religios”, „Igiena casei”, „Cultura pomilor”, „Tovărășiile”, „Creșterea albinelor”, semnate 
de dirigintele Victor Mihăescu.617

ELEVII ABSOLVENȚI
Până în anul 1905, dintre absolvenții Școlii Costești, cei mai mulți au rămas 

plugari cu știință de carte, al căror număr era foarte mare. La o treaptă mai ridicată au 
ajuns Gh. Bălintescu – mare proprietar local, fost primar și preceptor fi scal, preotul Ion 
Stănescu, stabilit în comuna Recea, care era și învățător pensionar, Grigore Stănescu 
– seminarist cu patru clase și la momentul amintit, secretar comunal local. Acestora li 
se mai adaugă locotenentul Victor Tănăsescu de la Institutul Geografi c al armatei, Ilie 
Dumitrescu, Climent Cristescu și Pavel Voineag, zugravi de biserici, C. Schitănescu și 
C. Tănăsescu, care erau studenți ai Universității din București, precum și mulți alții, care 
ocupau mici funcții la stat, în comună sau la județ.618

Dintre absolvenţii Şcolii Costeşti s-a remarcat C. Schitănescu-Schiteanu, care a 
ajuns inginer. El a fost profesor de matematică la Şcoala Superioară de Arte şi Meserii 
din Bucureşti şi de „desen industrial” la Şcoala Profesională C.F.R. Bucureşti. A fost şi 
autor de manuale. A tipărit la Tipografi a „Graiul Românesc” până la anul 1928, un număr 
de 15 cărţi şi anume:

Ziduri de sprijin şi bolţi „Lănţişor”, 1920;
„Turbine şi pompe helicoidale”, 1920;

614  Mihăescu Gr. Victor, Învățământul primar rural. Răspunsuri, Costeşti, 1905, manuscris de 10 pagini, f. 8
615  Mihăescu Gr. Victor, Învățământul primar rural. Răspunsuri, Costeşti, 1905, manuscris de 10 pagini, f. 8
616  Mihăescu Gr. Victor, Monografi a Şcoalei primare din comuna Costeşti, jud. Vâlcea, Costeşti, 1905, p. 19, manuscris 

de 20 pagini afl at la Costeşti
617  Mihăescu Gr. Victor, Învățământul primar rural. Răspunsuri, Costeşti, 1905, manuscris de 10 pagini, f. 10
618  Mihăescu Gr. Victor, Învățământul primar rural. Răspunsuri, Costeşti, 1905, manuscris de 10 pagini, f. 10
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„Roţi hidraulice” – în Revista Industrială nr. 3-4/1924;
„Conducte forţate” (Revista Industrială nr. 6 din 1924 şi nr. 1-2 din 1925);
„Maşini de înmulţit” (Revista Industrială nr. 12 din 1925 şi nr. 2 din 1916);
„Roţi elastice” (Revista Industrială nr. 12 din 1915 şi nr. 1 din 1916);
„Calculul unui baraj din zidărie” (Revista Industrială nr. 4-5 din 1925);
„Teoria gaterelor” (Revista Industrială 1927);
„Turbine hiperboloidale”
„Ecuaţia Fibrei Mijlocii” (piese supuse la fl ambaj);
„Limitele între care se găseşte ecuaţia fi brei mijlocii” (piese supuse la fl ambaj);
„Fabrica de cherestea”;
„Un nou tip de locuinţe ieftine!” (Revista Industrială 1927);
„Geometria în spaţiu cu aplicaţie la geometria proiectată, şi geometria plană 

(pentru Şcoala de Meserii şi Şcolile Tehnice);
„Aritmetica raţională” pentru Şcolile Secundare şi Profesionale.619

Alţi foşti elevi ai Şcolii Costeşti, care au învăţat la Costeşti înainte de primul 
război mondial au fost istoricul de mai târziu – Aurelian Sacerdoţeanu şi poetul Dragoş 
Vrânceanu-Necula, fi ul învăţătorului de la Costeşti – Atanase Necula, de fel din localitatea 
Nereju-Vrancea.

AURELIAN SACERDOŢEANU, viitorul istoric, s-a născut la Costeşti, la 20 
decembrie 1904 şi a decedat la 7 iunie 1976, în Bucureşti. A fost fi ul preotului Nicolae 
Sacerdoţeanu, care a predat în câteva rânduri, ca învăţător, la şcoala din Costeşti. Aurelian 
Sacerdoţeanu, şi-a făcut primele studii la Şcoala Primară Mixtă Costeşti-Ferigile, din 
comuna natală, cursul inferior la Liceul Alexandru Lahovari din oraşul Râmnicu Vâlcea, 
iar clasele superioare la Liceul Gheorghe Şincai din Bucureşti. În anul 1923, s-a înscris 
la Facultatea de Filozofi e şi Litere a Universităţii din Bucureşti pe care a absolvit-o în anul 
1927, obţinând licenţa în istorie. Printre profesori i-a avut pe Vasile Pârvan şi Nicolae 
Iorga. În acelaşi an a absolvit şi cursurile Şcolii Superioare de arhivistică şi paleografi e, 
ca şi ale Seminarului Pedagogic Universitar „Titu Maiorescu”, ambele din Bucureşti.

În baza recomandării Facultăţii de Filozofi e şi Litere pe care o absolvise cu 
rezultate strălucite, între anii 1927-1930 va fi  membru bursier al Şcolii Române din Franţa, 
unde a mai urmat în acelaşi timp şi „cursuri libere” la încă trei instituţii superioare din 
Paris, Sorbona, Şcoala Naţională de Arte. Examenul de capacitate pentru învăţământul 
secundar l-a susţinut la Iaşi în anul 1930, în specialitatea principală „istoria” şi secundară 
”geografi a”. În anul 1930 a obţinut „Magna cum Laude” şi titlul de doctor în istorie. La 1 
septembrie 1926 a intrat şi ca „funcţionar” la Direcţia Generală a Arhivelor Statului, unde 
a lucrat până la plecarea în Franţa, iar de la 1 decembrie 1929, va deveni profesor la 
Şcoala Superioară de Arhivistică şi Paleografi e din Bucureşti (1929-1938), respectiv la 
Şcoala de Arhivistică (1938-1948). Câtva timp va lucra ca profesor secundar, între anii 
619  Ing. C. Schitenescu-Schiteanu, Aritmetica rațională, București, 1928
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1930-1932 la Seminarul Teologic „Kerasie Episcopul” din Buzău, între anii 1932-1936 la 
Şcoala Comercială de băieţi Nicolae Bălcescu  din Bucureşti şi în paralel din 1934 până 
în 1940, şi ca profesor la Seminarul Pedagogic Universitar „Titu Maiorescu” din capitală. 
După ce a mai funcţionat la Şcoala Normală de Băieţi începând cu data de 1 octombrie 
1938, a fost numit director general al Arhivelor Statului din Bucureşti, pe care le-a 
condus până în 1953. Între anii 1948-1950, a condus ca decan şi Institutul de Arhivistică, 
Bibliografi e şi Muzeografi e, pentru a cărei înfi inţare a contribuit personal. Între anii 1938-
1948, a condus „Revista Arhivelor” iar între anii 1941-1947, revista „Hrisovul”. În anii 
1950-1970, a desfăşurat şi activitate didactică în cadrul Facultăţii de Istorie a Universităţii 
din Bucureşti. A fost un medievist cu preocupări multiple. Unul dintre iniţiatorii colecţiei 
naţionale de documente interne - „Documente privind Istoria României”.

A publicat o seamă de documente importante, ştiri şi cronici străine, pomelnice, 
etc.. A realizat studii remarcabile în disciplinele auxiliare ale istoriei. A realizat o editare 
critică a operelor lui Dimitrie Onciul. Trebuie amintită şi valoroasa lucrare „Marea invazie 
tătară în sud-estul european” despre continuitatea românilor în evul mediu, studiile locale 
despre localitatea Costeşti şi judeţul Vâlcea, ş.a.. S-a dovedit un mare patriot atunci 
când, în timpul războiului mondial, încă de la sfârşitul lunii mai şi iunie 1944, a evacuat 
Arhivele Statului din Bucureşti, în comuna natală Costeşti de Vâlcea, pentru ca istoria 
ţării să nu cadă pradă distrugerilor marii confl agraţii mondiale.

În ultima perioadă când a fost director al Arhivelor Statului din Bucureşti, s-a opus 
sugestiei venite din partea lui Mihai Roller, ca o parte din documentele arhivei să fi e date 
la topit, salvându-se astfel de la distrugere. În prezent, la Arhivele Statului din capitală, 
istoricul Aurelian Sacerdoţeanu, are cel mai mare fond arhivistic personal.

Profesor, învăţat şi distins, cu un dar pedagogic deosebit, perfect stăpân pe 
domeniile de care s-a ocupat, a ridicat cateva generaţii de elevi specialişti în disciplinele 
auxiliare.620 De la 10 iunie 1976, rămăşiţele pământeşti ale acestui mare cărturar, om ale 
acestor locuri, care s-a ridicat de pe meleagurile comunei Costeşti, odihnesc la Cimitirul 
Belu din Bucureşti.

Unul dintre fraţii săi, tot fost elev al Şcolii din Costeşti, colonelul-medic Fenelon 
Sacerdoţeanu (1902-1982), a fost un medic renumit, participant la cel de-al doilea război 
mondial, care a realizat şi publicat studii în domeniul medical. El a fost printre cei care au 
înfi inţat Şcoala Sătească din satul Bistriţa pe la jumătatea celui de-al treilea deceniu al 
secolului al XX-lea şi a iniţiat ridicarea clădirii băilor minerale din Costeştii Vâlcii. 

Poetul DRAGOŞ VRÂNCEANU s-a născut în localitatea Băbeni-Vâlcea, ca fi u 
al învăţătorului Atanasie Necula-Vrânceanu şi al Mariei Irimescu. Tatăl său Atanasie 
Necula din localitaea Nereju-Vrancea, a fost încadrat ca învăţător la Şcoala Costeşti, 

620  Ștefănescu Ștefan, Enciclopedia istoriografi ei românești, Editura Științifi că și Enciclopedică, București 1978, p. 
290-291

Al. Matei, A. Sacerdoțeanu, Dimitrie, Onciul, Scrieri Istorice, Editura Științifi că, București 1968
Arhivele Școlii Costești, dosar 1944, f. 94, 95, 121, 122 și 123
Dicționar al științelor speciale ale istoriei, Editura Științifi că și Enciclopedică, București, 1982, p. 203-205
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din 1913. Dragoş Vrânceanu, după cum se vede din foaia matricolă existentă la Arhivele 
Statului din Râmnicu Vâlcea, în anul şcolar 1915-1916, a absolvit clasa a III-a la Şcoala 
Costeşti, dirigintele Şcolii şi învăţătorul său, fi ind chiar părintele lui, Atanase Necula. A 
urmat gimnaziul la Râmnicu Vâlcea, studiile liceale la Bălţi în Basarabia şi le-a terminat la 
Iaşi („Liceul internat”) luându-şi bacalaureatul în anul 1927. A studiat apoi la Fcultatea de 
Litere şi Filozofi e din Florenţa (Italia) între anii 1928-1932, unde şi-a luat şi doctoratul în 
anul 1932. Între anii 1932-1934, şi-a făcut serviciul militar la Râmnicu Vâlcea. A debutat 
în anul 1934, cu volumul de poezii „Cloşca cu puii de aur”, obţinând „Premiul pentru 
sonet” oferit de Societatea Scriitorilor Români.

Între anii 1934-1940 a fost redactor la ziarul „Curentul”, manifestând convingeri 
liberale şi democratice. A colaborat cu revistele „Azi”, „Bilete de papagal”, „Curentul literal 
şi artistic”, „Ramuri”, „Revista fundaţiilor”, „Viaţa literară” ş.a.. Din anul 1936-1940, a fost 
lector de italiană la Academia Comercială din Bucureşti. Între anii 1940-1944, a fost 
corespondent de presă, ataşat cultural pe lângă Consulatul General Român din Milano 
(Italia). A ţinut conferinţe şi a scris articole pe teme culturale şi cu referinţe la integrarea 
Transilvaniei în cultura românească pronunţându-se împotriva prevederilor Dictatului de 
la Viena din 30 august 1940. În anii 1944-1945, îl afl ăm în refugiu prin Elveţia, în urma 
evadării de sub arestul ordonat de mişcările fasciste italiene şi germane, pentru refuzul 
de a se declara împotriva actului de la 23 august 1944 din România. 

În anul 1945 a publicat în Italia, la o editură din Milano, volumul „Actualitatea 
culturii italiene” cu un capitol fi nal dedicat culturii române. În anii 1945-1946 a colaborat 
la diferite ziare şi reviste italiene. În anul 1946 a fost numit profesor la Universitatea din 
Urbino (Italia), iar în anul 1947 a obţinut viza Comisiei Aliate şi s-a reîntors în ţară. Prin 
anii 1947-1949 îl afl ăm în calitate de cadru didactic universitar la catedra de limba şi 
literatura italiană, la Academia de Înalte Studii Comerciale şi Industriale din Bucureşti, 
până la desfi inţarea acesteia în anul 1949. Între anii 1949-1952 a lucrat ca funcţionar 
la Ministerul Comerţului Interior. În anii 1952-1956 s-a retras (prin demisie) la casa sa 
din Băbeni-Vâlcea (astăzi Casa Memorială „Dragoş Vrânceanu”) - unde şi-a refacut 
sănătatea, a realizat lucrări originale şi traduceri din limba italiană. Între anii 1956-1959, 
a fost colaborator la seria „Dicţionare” în cadrul Institutului de Lingvistică de pe lângă 
Academia R.S.R. şi la Editura pentru Literatură Universală. În anii 1959-1061, a fost 
ales membru al Fondului Literar şi apoi al Uniunii Scriitorilor din România. În perioada 
1959-1967, a fost cadru universitar la catedra de literatura italiană de la Institutul de 
Arte Plastice „Nicolae Grigorescu”. Timp de 17 ani, între 1960-1977 a fost colaborator al 
Radiodifuziunii Române pentru Cronica România-Italia. A colaborat la revistele literare 
„Luceafărul”, „Gazeta literară”, „Contemporanul”, „Tribuna”, „Tribuna României” ş.a. A 
fost redactor la revista „Luceafărul” (1962-1967) şi timp de 7 ani, între 1970-1977, a fost 
prezenţă activă la manifestările culturale organizate în judeţul natal - Vâlcea. A decedat 
la 4 mai 1977, în Bucureşti. 
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În afară de volumul „Cloşca cu puii de aur” a mai publicat: „Columne” (1965) 
şi „Poemele tranhumanţei” (1968). A fost autorul untei „Antologii” a poeziei române, 
publicată în Italia, în anul 1962 şi a unor traduceri din mari poeţi italieni, dintre care 
amintim pe Dino Campana, Eugenio Montale şi Giovanni Pascoli. Volumul „Poezii” tipărit 
în anul 1968, a inclus întreaga sa operă. În anul 1974, poetul Dragoş Vrânceanu, a vizitat 
Şcoala Costeşti, unde, aşa cum consemna el în „Cartea de Onoare a Şcolii” şi-a făcut 
primele clase primare şi unde a trăit primii ani ai copilăriei. El mai adăuga că „universul lui 
s-a format în această comună – Costeşti – şi s-a răsfrânt apoi în opera lui”. Cu această 
ocazie, fostul elev al Şcolii din Costeşti - poetul Dragoş Vrânceanu, a donat şcolii unde 
tatăl său a fost învăţător şi director, câteva cărţi din opera lui, însoţite de autograf.621

Numeroasele promoţii de elevi care vor absolvii deceniile următoare la şcolile 
din Costeşti, vor deveni oameni de bază în sectoare diferite de activitate, unii dintre ei 
afi rmându-se ca valoroşi oameni de cultură în domeniul istoriei – ca Alexandru Bălintescu, 
colonel-doctor Nicolae Ciobanu (profesor de istorie la Academia de Înalte Studii Militare 
din Bucureşti), Nicolae Chipurici (Actual director al Arhivelor Statului din Turnu-Severin) 
sau cum a fost cunoscutul artist de teatru şi fi lm, Vasile Niţulescu, decedat câţiva ani în 
urmă şi alţii.

CAP. IV. MODALITĂŢI FOLOSITE PENTRU 
CUNOAŞTEREA EVOLUŢIEI ÎNVĂŢĂMÂNTULUI 
DIN COSTEŞTII VÂLCII PÂNĂ LA ANUL 1918

Pentru ca elevii să cunoască evoluţia învăţământului din localitatea Costeşti, din 
evul mediu şi până la anul 1918, am folosit prilejul dat de anumite lecţii la orele de curs, 
la alte activităţi desfăşurate cu elevii în şcoală şi în afara ei.

M-am convins pe deplin că materialul de istorie locală satisface cerinţele exprimate 
de principiile învăţământului: îl pune pe elev în contact nemijlocit cu izvorul cunoştinţelor, 
îl conduce de la apropiat la depărtat şi îl orientează în problemele vieţii economice, 
sociale, politice şi culturale, din trecut şi până în vremurile noastre. În felul acesta, elevii 
pot înţelege mai profund şi îşi pot fi xa mai temeinic cunoştinţele de istorie a poporului 
român. Materialul istoric local îndeplineşte atât o funcţie instructivă cât şi una educativă. 
Funcţia instructivă constă în faptul că stimulează dezvoltarea spiritului de observaţie, 
a gândirii şi imaginaţiei, suscită interesul pentru problemele de istorie, contribuie la 
formarea aptitudinilor ştiinţifi ce ale elevilor. În acelaşi timp elemente de istorie locală, au 

621  Popa Marian, Dicționar de literatură română contemporană, Editura Albatros, București, 1971, p. 661-662
Dragoș Vrânceanu, Documentar bio-blibliografi c, p. 1-3
Cartea de onoare a Școlii Costești, 1973, n.p.
Arhivele Statului Rm. Vâlcea, Arhiva Școlii Costești, Matricola nr. 107 din anhul școlar 1915-1916



410

o deosebită valoare etică şi estetică contribuind la formarea însuşirilor morale pozitive, 
îndeosebi a patriotismului şi la cultivarea gustului estetic.

Pentru realizarea obiectivelor propuse, am pus accent pe îmbogăţirea bazei 
didactice a Şcolii Costeşti, prin amenajarea Cabinetului de Istorie din această şcoală, cu 
mijloace proprii. În fotomontajele expuse – care se referă la istoria patriei, se găsesc şi 
aspecte legate de istoria culturii, inclusiv a evoluţiei şcolilor din localitatea Costeşti. Pe 
coridorul din vecinătatea Cabinetului de Istorie, se afl ă Muzeul Şcolii – cu exponate de 
interes arheologic, etnografi c şi geografi c.

Două fotomontaje mari, se referă la judeţul Vâlcea şi comuna Costeşti, acestea 
prezentând imagini, hărţi şi date principale de istorie locală. Aici sunt prezentate imagini 
cu principalele monumente istorice din comună – Bistriţa şi Arnota şi din judeţ – Cozia, 
Govora, Hurezi, Culele de la Măldăeşti, Muzeul „Nicolae Bălcescu”, Mănăstirea dintr-un 
Lemn, ş.a. La acestea se mai adaugă şi portretele însoţite de scurte date biografi ce ale 
unor foşti elevi ai Şcolii din Costeşti – istoricul Aurelian Sacerdoţeanu, poetul Dragoş 
Vrânceanu, muzeograful Alexandru Bălintescu şi actorul Vasile Niţulescu.

Ca mijloc de documentare pentru elevi, dar şi pentru cadrele didactice, sunt cele 
două studii: „Comuna Costeşti, judeţul Vâlcea - pagini de monografi e”, autor prof. Făulete 
Nicolae şi „Scurt istoric al învăţământului din Costeşti Vâlcea” - material întocmit în anul 
1973 de către profesorii Făulete Nicolae şi Stoican Aurelian, fi ind multiplicat în 1974 prin 
Casa Corpului Didactic din Râmnicu Vâlcea şi având un număr de 32 pagini. La toate 
acestea se mai adaugă „Gazeta de istorie” a şcolii, unde au fost scrise articole despre 
probleme de istorie naţională, dar şi locală. Astfel, în anul 1994, au fost scrise articole 
referitoare la aniversarea a „peste 500 de ani de la fondarea Bistriţei” şi „90 de ani de la 
naşterea istoricului Aurelian Sacerdoţeanu (1904-1994)”.

Cu ocazia aniversării acestui mare om de cultură al ţării noastre, s-a organizat 
în prezent o expoziţie omagială. Urmează ca în viitorul apropiat, într-o încăpere de la 
Şcoala Costeşti, să se organizeze o expoziţie permanentă, care să se refere la foştii 
învăţători, profesori şi elevi – fi ind prezentate fotografi i ale acestora, studii personale 
(unele însoţite de autografele autorilor), tabele cu dascălii care s-au perindat la şcoala 
amintită, promoţii de elevi, etc.

În anul 1978, împreună cu alţi colegi de la Şcoala Costeşti, sub îndrumarea 
conducerii bibliotecii judeţene din Râmnicu Vâlcea, am întocmit în cadrul Căminului 
Cultural, pe lângă Biblioteca Comunală – Expoziţia muzeală permanentă - „Costeşti, fi le 
de monografi e”.

A doua parte a expoziţiei, prezintă ”Personalităţi legate de istoria comunei”. Pe 
perete, afl ăm expuse, chipurile unor voievozi, care au trecut pe aici, ca Neagoe Basarab, 
Mihai Viteazu, Constantin Brâncoveanu şi Barbu Ştirbei. 

Dintre aceştia, Matei Basarab, Constantin Brâncoveanu şi Barbu Ştirbei, au clădit 
edifi cii în Costeşti - la Arnota şi Bistriţa. Dintre oamenii de cultură, sunt reprezentaţi - 
Alexandru Odobescu, Nicolae Iorga şi Aurelian Sacerdoţeanu.
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În vitrină, afl ăm expuse imagini reprezentând pe Barbu Craiovescu, ctitorul 
Mănăstirii Bistriţa (cea veche) - alături de fraţii săi mult cunoscuţi - Pârvu, Danciu şi Radu. 
Barbu a fost ctitorul din prima fază a Bolniţei de la Bistriţa. Se mai prezintă o lucrare a 
pictorului Ion Zugravu din Costeşti datând din anul 1773 - fi ind vorba şi de o fotografi e 
după icoana zugravului amintit şi care în prezent se afl ă expusă alături de alte icoane, în 
Muzeul de la Mănăstirea Hurezi. Sunt expuse şi mai multe studii scrise de către istoricul 
Aurelian Sacerdoţeanu, alături de acelea aparţinând lui Alexandru Bălintescu, alături de 
acelea scrise de către Nicolae Chipurici, directorul Arhivelor Statului din Turnu Severin, 
toţi fi i ai comunei Costeşti.

Afl ăm acolo şi lucrări ale poetului Dragoş Vrânceanu, însoţite de câte un autograf 
din partea acestuia. A treia parte a amintitei expoziţii, se intitulează „Din istoria culturii”. 
Printre altele aici sunt expuse fotografi i reprezentând „Liturghierul” lui Macarie din anul 
1508, schiţa Mănăstirii Arnota întocmită pe la anul 1804 de către cărturarul Dionisie 
Eclesiarhul, etc.. Vizitarea amintitei expoziţii, vine în sprijinul consolidării cunoştinţelor 
învăţate la clasă de către elevi.

Dar principala modalitate pentru cunoaşterea învăţământului din Costeşti, îl 
constituie actul de predare-învăţare la obiectul istorie în cadrul orelor de curs. Acest lucru 
se poate realiza la predarea istoriei patriei, dar uneori şi la predarea istoriei universale. 

La clasa a V-a, predarea obiectului „istoria universală antică şi medievală” când se 
predă lecţia „Bulgaria şi Serbia în secolele XII-XIV”, atunci când se vorbeşte despre statul 
sârb în timpul lui Ştefan Duşan (1331-1355), se aminteşte că la Mănăstirea Bistriţa, s-a 
păstrat frumoasa „Psaltire” scrisă în anul 1346, în vremea amintitului ţar, care a cucerit 
Tracia, Macedonia, Epirul şi Albania, luându-şi chiar titlul de împărat. 

Psaltirea a fost adusă din Serbia de familia Doamnei Despina. Aceasta scoate în 
evidenţă legăturile pe care Craioveştii, Neagoe Basarab şi dregătorii săi cu dragoste de 
carte, le-au avut cu Serbia şi cu celelalte ţinuturi din Balcani.

La lecţia „Cultura în feudalismul dezvoltat” (sec. XII-XV), atunci când se vorbeşte 
despre artă în Ţara Românească din cadrul „stilului bizantin”, alături de Mănăstirea Dealu 
(Târgovişte) se mai adaugă şi cele două ctitorii Cozia şi Bistriţa Craioveştilor.

La clasa a VII-a, în cadrul predării obiectului „Istoria Românilor antică şi medievală” 
la lecţia „Ţările Române în secolul al XV-lea, situaţia politică a Ţării Româneşti” – când 
se aminteşte despre domnia lui Neagoe Basarab (1519-1521), ca reprezentant al 
Craioveştilor se arată faptul că, după cum afi rma istoricul Aurelian Sacerdoţeanu, cu 
mai multe decenii în urmă, Neagoe Basarab a învăţat carte la Şcoala Slavonă de la 
Bistriţa, care după puţin timp de la fondare a început să devină un adevărat focar de 
cultură. Aceasta este legată de faptul că, pe un document s-a găsit însemnarea  „Neag 
grămătic”. Neagoe şi-a format cultura sa în cadrul vieţii cărturăreşti de la Bistriţa, iar 
„Învăţăturile către fi ul său Teodosie” au fost realizate ca urmare a culturii pe care şi-a 
însuşit-o la Bistriţa. Se mai aminteşte despre ce a scris Stoica Haţeg în ”Istoria Banatului” 
că Neagoe Basarab, reprezentant al familiei Craioveştilor, a făcut nunta cu Doamna 
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Despina la Mănăstirea Bistriţa, unde, după cum afi rmă autorul amintit, „era şi scaunul 
domnesc”. Acest lucru se întâmpla, atunci când Neagoe Basarab Voievodul sta mai mult 
la Bistriţa.

În cadrul lecţiei „Dezvoltarea culturii româneşti până la sfârşitul secolului al XVI-
lea - când se aminteşte despre „Cultura feudală” şi anume faptul că în acel timp în Ţara 
Românească, cultura s-a răspândit „în limba slavonă” pe lângă centrele scrisului slavon 
din Ţara Românească – Tismana, Vodiţa şi Cozia (amintite în manual) se mai adaugă şi 
Bistriţa, unde lucrau numeroşi dieci şi grămătici.

Se aminteşte faptul că în secolul al XVI-lea, la Bistriţa, deja exista o bibliotecă 
şi printre altele, s-au găsit aici, de către Alexandru Odobescu, în secolul trecut, cele 7 
exemplare din „Liturghierul” lui Macarie, tipărit pe vremea lui Radu cel Mare, la anul 1508. 
Se arată că problema privind locul unde s-a tipărit „Liturghierul” - prima carte tipărită 
în Ţara Românească, rămâne controversată, diferiţi istorici - din trecut şi din vremurile 
noastre, optând pentru Bistriţa, Mănăstirea Dealu sau Târgovişte. Vorbind despre artă, 
până în secolul al XVI-lea, cu privire la Bistriţa, bine cunoscuta ctitorie a Craioveştilor 
care a fost înălţată din temelie şi înzestrată cu la 1491-1492622, ea a fost tipul de Biserică 
de tradiţie locală cu infl uenţe externe.

Elevilor li se pot arăta acele trei desene realizate de către Dionisie Eclesiarhul, 
aşa cum a fost ea în a doua fază, când a fost refăcută de către fraţii Craioveşti cu sprijinul 
lui Neagoe Basarab, ilustru membru al vestitei familii a Craioveştilor, după distrugerea 
pricinuită de către Mihnea cel Rău.

Din secolul al XVII-lea, se mai poate aminti documentul în limba română a 
egumenului Eftimie al Mănăstirii Bistriţa, care se referea la cheltuielile făcute pentru 
construirea iazului de la Băbeni.

La lecţia „Dezvoltarea culturii în secolul al XVII-lea”, se poate aminti că, în anul 
1620, călugărul Mihail Moxa, a scris la Mănăstirea Bistriţa un ”cronograf”, prima istorie 
a lumii de la începutul ei până la anul 1489, după izvoare slavone. Această lucrare este 
primul text istoriografi c în limba română. Se mai poate arăta rolul pe care l-au avut Teofi l, 
fost egumen al Bistriţei, care a ajuns apoi episcop de Râmnic şi mai târziu mitropolit al 
Ţării Româneşti, cât şi mitropolitul Ştefan al Ţării Româneşti, ctitorul bisericilor de la 
Bălăneşti (Râmeţii Horezului) şi al bisericii de lemn de la Grămeşti, care au contribuit la 
introducerea limbii române.

Teofi l a pus să se scrie în româneşte pe odoarele bisericeşti, iar mitropolitul Ştefan 
s-a afi mat în tipărirea de cărţi în româneşte. Se mai poate prezenta elevilor însemnarea 
celor doi grămătici - Mihail din Bobeşti-Romanaţi şi Constantin din Corbşor-Vâlcea, care 
au arătat că, „au şezut la Mănăstirea Bistriţa, pentru a învăţa carte”.

Însemnarea celor doi grămătici, a fost făcută pe un manuscris al „Cuvântarilor 
Sf. Ioan Gură de Aur” de la Mănăstirea Bistriţa, afl at în prezent la Biblioteca Academiei 
României.
622  Giurescu C. Dinu, Țara Românească în secolele XIV și XV, Editura Științifi că, București, 1973, p. 363
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Privind colecţia „Dezvoltarea culturii secolului al XVIII-lea” se arată că şi în acest 
timp a continuat să funcţioneze şcoala slavo-română de la Bistriţa. Se aminteşte despre 
episcopul Damaschin al Râmnicului, care a introdus limba română în Biserica Olteană. 
El a convocat în anul 1719, pe vremea dominaţiei austriece, un Sinod la Hurez, la care 
a participat şi egumenul Ştefan de la Bistriţa, alături de egumenii de la Arnota, Hurezi şi 
Govora. Participanţii la acest Sinod au adresat autorităţilor austriece un memoriu în care 
au cerut, printre altele, ca Episcopia Râmnicului să fi e ridicată la rangul de Mitropolie şi 
să se înfi inţeze două şcoli - una românească, la Râmnic şi alta latinească, la Craiova. 
Cererea făcută a rămas însă fără rezultat.

Elevii pot să fi e informaţi despre Climent din Pietrarii Vâlcii, care a fost călugăr la 
Bistriţa, ajungând apoi egumen al acesteia iar mai târziu episcop de Râmnic. El a zidit 
Biserica Episcopală din Râmnic, schiturile Pietrarii de Jos şi Pătrunsa, unde se spune 
că a fost născut de mama sa, fugită pe aceste locuri din calea turcilor. El a mai zidit şi 
alte ctitorii din judeţul Vâlcea. Se mai adaugă că episcopul Climent a avut legături cu 
preoţii din Scheii Braşovului, iar în anul 1746, ca membru al Divanului, a semnat Cartea 
Obşteştei Adunări pentru dezrobirea ţiganilor. A reorganizat tipografi a din Râmnic, afl ată 
la episcopie şi a tipărit mai multe cărţi. El s-a retras din scaunul episcopal în anul 1747. 
Chipul lui Climent se afl ă zugrăvit la bolniţa episcopiei şi la schitul său din Pietrari.

Tot la lecţia amintită se mai adaugă că la Bistriţa se mai ocupa cu ştiinţa de carte 
ieromonahul Macarie, care în anul 1750 a copiat un „Octoih” pe care a făcut însemnarea 
despre ucenicul său Constantin, pregătit să ajungă preot la biserica din Văratici, comuna 
Costeşti. Acesta fusese pregătit la Şcoala de la Bistriţa. Se mai aminteşte şi despre 
Dionisie Ecleziarhul, unul dintre cărturarii de seamă, care a stat un timp la Mănăstirea 
Arnota unde că, între anii 1770-1777 a fost şi egumen. El a scris cunoscutul „Hronograf”, 
o cronică a Ţării Româneşti dintre anii 1764-1815, a întocmit pomelnicul bisericii de la  
Păr din Bistriţa. A lucrat ca ecleziarh – păstrător al arhivelor de la Episcopia Râmnicului. 
De la Dionisie Ecleziarhul ne-au rămas desene a mai multor mănăstiri, printre care 
amintim Mănăstirile Bistriţa şi Arnota.

În cadrul obiectivului „Istoria românilor - epoca modernă şi contemporană”, clasa 
a VIII-a, la lecţia „Revoluţia Română de la 1848”, subpunctul „Ideologia generaţiei de 
la 1848. Societăţi secrete revoluţionare” se arată importanţa înfi inţării şcolilor săteşti la 
anul 1838 pentru luminarea poporului, amintindu-se şi despre momentul de începuturi 
al şcolii din Costeşti. Vorbind despre presă, atunci când la cele arătate se completează 
cu noi date, când se vorbeşte despre revista „Gazeta de Transilvania” scoasă la Braşov 
în anul 1838 de către George Bariţiu, prezentându-se documentele care se referă la 
corespondenţa dintre Gheorghe Bariţiu şi August Treboniu Laurian, în care se arată 
numele abonaţilor la revista amintită, printre care se afl ă şi egumenul Gavril Bistriţeanu 
de la Bistriţa, alături de Nicolae Bălcescu, Cezar Bolliac, Nicolae Pleşoianu, Eufrosin 
Poteca, August Treboniu Laurian şi alţii.
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La lecţia „Dezvoltarea culturii româneşti în perioada 1878-1914” se aminteşte şi 
despre perioada când la Bistriţa a fost „Şcoala Subofi ţerilor”, unde au învăţat şi unii dintre 
viitorii mari comandanţi ai armatei române din primul război mondial, printre care amintim 
generalii Dragalina, Praporgescu şi Averescu, ultimul dintre aceştia ajungând până la 
gradul de mareşal.

De asemenea, când se vorbeşte despre Seminarul de la Bistriţa din anii 1908-
1911, se aminteşte că aici a învăţat şi cunoscutul folclorist Gheorghe Dumitrescu-Bistriţa, 
din judeţul Mehedinţi, iar la şcoala din Costeşti s-au afl at ca elevi, în preajma primului 
război mondial, istoricul Aurelian Sacerdoţeanu şi poetul Dragoş Vrânceanu.

Problemele învăţate la clasă, legate de Şcoala de la Bistriţa şi de şcolile săteşti 
din Costeşti s-au putut consolida şi prin desfăşurarea altor activităţi – vizite şi excursii la 
muzee şi monumente istorice, expuneri, simpozioane, prin evocarea unor personalităţi, 
concursuri, organizarea unor expoziţii în şcoală, întâlniri cu oameni de ştiinţă şi foşti elevi 
ai şcolilor, la concursurile de istorie ş.a..
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ÎNCHEIERE
După cum se vede studiul monografi c de faţă, intitulat ”Din istoricul învăţământului 

în Comuna Costeşti, judeţul Vâlcea – de la începuturi până în 1918” are patru capitole.
La capitolul I, intitulat „Date monografi ce privind localitatea Costeşti din judeţul 

Vâlcea”, în prima parte s-a tratat „Aşezarea şi mediul geografi c” al localităţii Costeşti, 
arătându-se că localitatea se afl ă situată în zona subcarpatică a Olteniei, la poalele munţilor 
Căpăţânii, în partea de nord afl ându-se munţii, iar în partea de sud zona depresionară 
şi dealurile. Întreaga localitate este străbătută, de la nord la sud, de către cele două 
ape, Bistriţa şi Costeşti. Localitatea se bucură de un climat blând, fi ind aşezată la zona 
de contact dintre cele două forme de relief – muntele şi depresiunea subcarpatică, cu 
importante resurse naturale: lemnul, apele limpezi şi reci, condiţii favorabile pentru vânat, 
creşterea animalelor, dar şi pentru cultivarea pământului, făcând ca aceste meleaguri să 
fi e locuite din cele mai vechi timpuri.

La a doua parte a primului capitol, intitulată „Din istoricul localităţii” se aminteşte 
despre descoperirile arheologice de la Ferigile-Costeşti, din prima epocă a fi erului, fapt 
care a înscris localitatea printre punctele de interes arheologic ale ţării. Pe teritoriul 
comunei Costeşti se afl ă cele două manăstiri din nordul Olteniei – Bistriţa şi Arnota, iar 
istoria localităţii, în cea mai mare parte, este legată de cele două ctitorii.

Se face o scurtă prezentare a principalelor evenimente petrecute în timp şi legate 
de Bistriţa, printre care amintim: momente din istoricul zidirii mănăstirii, despre cele 
trei personalităţi ale căror rămăşiţe pământeşti se afl ă la Bistriţa - Barbu Craiovescu, 
domnitorul Moise Vodă şi Pârvu II Craiovescu. Se aminteşte şi despre zidirea mănăstirii 
Arnota, ctitoria domnitorului Matei Basarab, ale cărei rămăşiţe pământeşti se afl ă în 
valoroasa sa ctitorie. Se prezintă şi relatările sirianului Paul de Alep, referitor la cele două 
mănăstiri – Bistriţa şi Arnota, în timpul când acesta a călătorit prin Ţara Românească în 
secolul al XVII-lea. Se mai relatează şi despre Constantin Brâncoveanu, descendent al 
familiei Basarabilor, care a făcut reparaţii şi înnoiri la mănăstirile Bistriţa şi Arnota. În timpul 
lui, Bistriţa i-a devenit reşedinţă de vară. S-au făcut referiri şi la bisericuţele din Costeşti, 
arătându-se perioada în care ele au fost ridicate. Alte informaţii se referă la momentele 
importante din istoria patriei. Astfel, înainte de anul 1821, pe aceste meleaguri şi-a făcut 
prezenţa vestitul căpitan de haiduci, Iancu Jianu, iar la anul 1821, Tudor Vladimirescu, 
cu o parte dintre pandurii săi au trecut prin Costeşti în drumul lor spre ţinutul Gorjului şi 
Mehedinţiului. La Bistriţa a avut loc una dintre ultimele ciocniri ale eteriştilor şi pandurilor 
cu turcii, aşa cum ne relatează documentele istorice. Referitor la anul revoluţiei de la 
1848, este consemnat faptul că în tabăra de la Râureni a generalului patriot Gheorghe 
Magheru, pentru apărarea revoluţiei s-au afl at şi voluntari din Costeşti. O dovadă privind 
participarea costeştenilor la acest moment istoric îl constituie şi armele de foc, împreună 
cu câteva lănci găsite pe la săteni. Una dintre lănci provenită din acel timp, s-a găsit 
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în incinta Mănăstirii Bistriţa, cu câţiva ani în urmă. Mai amintim şi alte informaţii notate 
în lucrarea de faţă, printre care vizita domnitorului Alexandru Ioan Cuza la Mănăstirea 
Bistriţa şi Arnota în iunie 1959, despre reforma agrară, din anul 1864, formarea satelor 
după războiul de independenţă, din anii 1877-1878, când la Mănăstirea Bistriţa au fost 
aduşi prizonieri turci răniţi, iar alţi locuitori ai comunei au participat la acest război.  Alte 
referiri legate de comună au fost făcute cu privire la răscoala ţăranilor din anul 1907 şi 
referitor la războiul pentru întregirea neamului din anii 1916-1918 sau la cel de-al doilea 
război mondial, când, de asemenea, mulţi costeşteni şi-au vărsat sângele pe câmpul de 
luptă. Numele eroilor comunei este înscris pe „Monumentul Eroilor” din centrul localităţii.

Capitolul al doilea al lucrării cu titlul „Începuturile învăţământului din Costeşti. 
Şcoala de la Bistriţa” ne arată că la scurt timp de la fondare, Mănăstirea Bistriţa a 
început să fi e un adevărat focar de cultură. Aici a fost la început o şcoală slavonă, care 
a devenit apoi slavo-română şi mai târziu românească. Aşa cum afi rma istoricul Aurelian 
Sacerdoţeanu, Neagoe Basarab a fost grămătic la Mănăstirea Bistriţa. Sunt de reţinut şi 
afi rmaţiile lui T.G. Bulat care arată că „frumuseţea de stil şi înalta învăţătură din cartea 
sa, adresată fi ului Teodosie s-au datorat, fără îndoială, atmosferei de înălţare spirituală 
bistriţeană”. Neagoe Basarab şi-ar fi  petrecut anii din tinereţe printre monahii cărtureşti 
de la Bistriţa printre manuscrise şi cărţi rare. Deja din secolul al XV-lea, Bistriţa avea o 
bogată bibliotecă, care a fost îmbogăţită în secolele următoare. O problemă controversată 
a fost până acum şi locul cu privire la tipărirea „Liturghierului” lui Macarie, în anul 1508. 
Faptul că din cele 10 exemplare cunoscute până în prezent, 7 au fost găsite la Bistriţa, 
ar fi  un argument în favoarea Bistriţei. Aşa cum afi rma Alexandru Odobescu, Mănăstirea 
Bistriţa „a dat cele mai importante manuscrise şi cărţi rare, sub aspect al vechimii lor”. 
În secolul trecut Alexandru Odobescu a găsit la Bistriţa frumoasa „Psaltire” scrisă în 
anul 1346 în vremea ţarului Ştefan Duşan, adusă de doamna Despina din Serbia. Au 
mai fost găsite de Odobescu un număr de 72 manuscrise slavone, 4 greceşti şi 44 
româneşti. Amintim faptul că unul dintre primele documente scrise în limba română a fost 
şi memorialul egumenului Evtenie de la Mănăstirea Bistriţa, referitor la cheltuielile făcute 
pentru amenajarea iazului de la Băbeni-Vâlcea. Se mai consemnează în lucrare faptul 
că, în anul 1620, călugărul Mihail Moxa (Moxalie) a scris un „Cronograf”, prima istorie 
universală de la noi, tot la Bistriţa.

Tot din secolul al XVII-lea se mai notează şi despre însemnarea făcută pe un 
manuscris al Cuvântărilor Sfântului Ioan Gură de Aur – afl at la Biblioteca Academiei din 
Bucureşti, pe care Mihail din Bobeşti şi Constantin din Corbşor-Vâlcea au arătat că au 
stat la Mănăstirea Bistriţa ca să înveţe carte. Pe la Bistriţa a fost şi Dionisie Eclesiarhul, 
socotit unul dintre cei mai de seamă cărturari. El a scris un „Hronograf”, o istorie a Ţării 
Româneşti dintre anii 1764-1815.

Capitolul al doilea tratează problema existenţei şcolii de la Bistriţa, a vieţii 
cărturăreşti din acest vestit centru de cultură al Craioveştilor până la anul 1838, când au 
fost înfi inţate şcolile săteşti.
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Se prezintă şi metode de predare folosite în şcolile care au funcţionat pe lângă 
mănăstiri.

Capitolul se încheie cu informaţia culeasă de la Arhivele Statului din Râmnicu-
Vâlcea, care ne arată că după părăginirea mănăstirii, şcoala românească s-a mutat la 
Schitul Păpuşa, în ocolul satului  Pietreni, unde în anul 1835 erau 6 ieşiţi de la învăţătură 
şi 15 intraţi.

Capitolul al III-lea al lucrării se referă la „Învăţământul din Costeşti de la 1838 până 
la anul 1918”. Se aminteşte de momentele grele prin care a trecut Mănăstirea Bistriţa, 
demolarea ei, construirea actualei clădiri între anii 1846-1855, în timpul lui Gheorghe 
Bibescu şi Barbu Ştirbei. Pictura actualei mănăstiri a fost realizată de pictorul Gheorghe 
Tătărăscu, care a pictat şi Episcopia Râmnicului.

Legat de lupta pentru unitatea naţională, documentele ne informează că în perioada 
anterioară revoluţiei de la 1848, revista Gazeta de Transilvania, înfi inţată la Braşov în 
1838, era citită şi la Mănăstirea Bistriţa. La revista amintită era abonat şi egumenul Gavril 
Bistriţeanu. Acest fapt reiese din corespondenţa ţinută de Gheorghe Bariţiu cu August 
Trebomiu Laurian. Egumenul de la Bistriţa era abonat cu personalităţi de seamă ale 
istoriei româneşti, printre care amintim pe Nicolae Bălcescu, A.T. Laurian, Cezar Bolliac, 
căpitan Nicolae Pleşoianu (al cărui bust îl afl ăm în faţa fostei Şcoli Normale din Râmnicu 
Vâlcea), Ştefan Golescu, Eufrosin Poteca şi alţii.

Cu privire la revoluţia de la 1848, se aminteşte faptul că, printre cei 31 comisari de 
propagandă stabiliţi în judeţele Olteniei, şi anume printre cei din judeţul Vâlcea s-a afl at 
şi Teodor Zăgănescu, Iconomul Mănăstirii Bistriţa.

Se mai consemnează că fondul arhivistic de la Mănăstirile Bistriţa şi Arnota  a fost 
cercetat şi de Nicolae Bălcescu. 

În cursul războiului pentru independenţă de la 1877-1878, Bistriţa a găzduit şi un 
spital al Crucii Roşii, care s-a îngrijit de sănătatea prizonierilor turci şi chiar a soldaţilor 
români. În total au fost aduşi la Bistriţa 478 prizonieri turci, fi ind păziţi de 45 ostaşi români. 

La Bistriţa, între anii 1884-1895 a fost o şcoală militară de subofi ţeri, care a contribuit 
la formarea unor ofi ţeri pentru armata română. Din rândul şcolii amintite s-au ridicat 
cateva serii de ofi ţeri ai armatei române, unii dintre ei ajungând remarcabile personalităţi 
militare, cum au fost Alexandru Averescu care, mai târziu în anul 1930, a fost avansat la 
gradul de mareşal. Se spune că la Bistriţa, în afară de Alexandru Averescu, au învăţat 
printre alţii şi generalii Ion Dragalina, David Praporgescu, Constantin Prezan şi Ieremia 
Grigorescu.

În lucrare se consemnează şi despre o altă instituţie şcolară care s-a înfi inţat la 
Bistriţa. Este vorba despre Orfelinatul Corpului Didactic, care s-a inaugurat la 1 octombrie 
1903. Orfelinatul era întreţinut de Casa de Economii, Credit şi Ajutor a Corpului Didactic. 
Înfi inţarea Orfelinatului s-a făcut pentru copiii dascălilor, rămaşi fără părinţi, ca un sprijin 
pentru membrii Corpului Didactic din acel timp. La inaugurarea Orfelinatului de la Bistriţa, 
printre alţii, a fost prezent şi Spiru Haret, Ministrul Instrucţiunii. Directorul Orfelinatului a 
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fost Ion Dumitraşcu din Zilişteanca – judeţul Buzău, cel care condusese timp de 4 ani 
„Revista învăţătoarelor şi învăţătorilor din România”, apărută la Buzău.

La Bistriţa, în apropiere de Bolniţa Mănăstirii, se afl ă cavoul învăţătoarei Maria 
Dumitrescu, soţia directorului Orfelinatului, decedată la puţină vreme după inaugurarea 
amintitului Orfelinat.

Între anii 1908-1911, la Mănăstirea Bistriţa a funcţionat şi Seminarul de la Râmnic, 
după ce acesta fusese detaşat la Bucureşti. După anul 1911, Seminarul a fost mutat la 
Râmnicu-Vâlcea, în vechiul local.

La Seminar a predat lucrul manual C. Popian, titular la Şcoala din Costeşti, 
cunoscut mai târziu ca un mare animator cultural. Printre cei care au urmat Seminarul de 
la Bistriţa s-a afl at şi Gheorghe Dumitrescu-Bistriţa, renumit preot, învăţător şi folclorist, 
originar din Bistriţa-Mehedinţi. Acesta, împreună cu soţia sa, învăţătoare, a scos revista 
de folclor „Izvoraşul”. La 21 aprilie 1989, la venerabila vârstă de 94 ani, acesta a vizitat 
Costeştiul şi Mănăstirea Bistriţa.

În istoricul şcolii de la Bistriţa se mai relatează şi despre Societatea „Acoperământul 
Maicii Domnului”, înfi inţată la început în Bucureşti şi mutată în anul 1916 la Mănăstirea 
Bistriţa.

Seminarul monahal şi Orfelinatul cuprindeau copii orfani şi săraci, băieţi şi fete.
La subpunctul „Începutul învăţământului sătesc” se arată că începutul 

învăţământului sătesc s-a făcut în Ţara Românească la anul 1838. Un subcapitol se 
referă la învăţătorii care s-au succedat la şcolile din localitatea Costeşti după anul 1838, 
la Pietreni, Costeşti şi Văratici. 

Se mai aminteşte faptul că Victor Gr. Mihăescu, dirigintele Şcolii Costeşti la 
anul 1905, în scurta lui „Monografi e” a Şcolii Costeşti, afi rmă că în Costeşti, începutul 
învăţământului sătesc a fost făcut la anul 1832, în satele mai sus menţionate. Dar el 
n-a avut, la anul 1905, dosare datând din primii ani ai formării învăţământului sătesc pe 
aceste locuri. Dacă într-adevăr s-au înfi inţat aceste şcoli la anul 1832, acest lucru s-a 
făcut la iniţiativa locală, cu forțe locale, aşa cum s-a mai întâmplat şi în alte localităţi. 
La Arhivele Statului din Bucureşti, documentele existente dau anul 1838 ca moment de 
început al învăţământului din Costeşti.

La capitolul amintit, se tratează pe bază de documente, evoluţia învăţământului 
la nivelul ţării, la nivel judeţean şi local, arătând documentat, ce cadre didactice s-au 
perindat pe la şcolile din Costeşti, eforturile făcute pentru a aduce copiii la şcoală şi a 
realiza construcţii noi de şcoli, care să fi e acceptabile timpului respectiv.

Se evidenţiază eforturile dascălilor care au muncit pe tărâmul învăţământului, în 
anumite momente, Şcoala din Costeşti numărându-se printre „şcolile model” din judeţ, cu 
dascăli capabili, aşa cum au fost Gr. Alexandrescu, Victor Gr. Mihăescu şi alţii. Evoluţia 
Şcolii din Costeşti, de la Şcoala Mixtă la Şcolile de Băieţi şi de Fete (pentru scurt timp) şi 
mai apoi din nou la Şcoala Mixtă.
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Un moment principal pentru Şcoala din Costeşti l-a constituit construcţia localului 
nou de şcoală. Cu patru săli de clasă, din cătunul Ferigile-Costeşti, care se mai afl ă şi 
astăzi în folosinţă, alături de marea construcţie şcolară ridicată în 1960. Au fost tratate, 
pe baza documentelor de arhivă, aspecte privind baza materială a şcolii, localul de 
şcoală, terenul şcolii, mobilierul şi materialul didactic, cărţile şi biblioteca, programe şi 
metode de învăţământ, elevi, clase, efective şi prezenţa lor, salarii şi inspecţii, activitatea 
extraşcolară a învăţătorilor şi elevilor absolvenţi. S-au realizat şi două scurte biografi i ale 
unor foşti elevi ai Şcolii din Costeşti – istoricul Aurelian Sacerdoţeanu şi poetul Dragoş 
Vrânceanu. 

La capitolul al IV-lea au fost arătate câteva modalităţi folosite pentru cunoaşterea 
de către elevi a evoluţiei învăţământului din Costeşti până la anul 1918, la clasă – în 
timpul predării obiectului istorie dar şi la alte activităţi.

Lucrarea a fost prevăzută cu anexe (12 documente de arhivă), o situaţie 
recapitulativă referitor la învăţătorii care au predat la Şcolile din Costeşti, glosar, note, 
material ilustrativ şi hărţi.

Considerăm că lucrarea de faţă interesează pe elevi, pe cei care îşi desfăşoară 
activitatea în învăţământ, pe toţi cei dornici să cunoască drumul greu parcurs în evoluţia 
lui de către învăţământul din Costeşti.

Cu cele scrise, problemele au fost epuizate defi nitiv, cercetătorului revenindu-i 
în continuare sarcina de a le aprofunda în vederea completării studiului monografi c 
respectiv şi în tratarea subiectului în continuare, până la zilele noastre.
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ANEXA Nr. 1
Documentul 223. Copie

„1494 (7002) Martie 16. Bucureşti .......
.... Jupân Barbu Cralevski cu fraţii săi, jupân Pârvu şi Danciul şi Radul şi au ridicat 

din temelie a tot cinstitul mai sus zisul hram pe râul numit Bistriţa şi l-au înfrumuseţat 
cum se cuvine şi au dăruit satele anume: Plăviceni pe Săoaş cu tot hotarul şi viile şi cu 
zeciuiala din vin cât se cuvine de la această ocină oricât este hotarul lor şi Brâncovenii 
toţi şi Gândeni şi Vădastra ... şi potelul şi cu Balta Albă şi pârâul tot şi Mălurenii ... 
Bogdăneştii de la Codmeana toţi şi ţiganii anume: Curchi cu copiii săi şi Mela cu copiii 
săi şi Ivan cu copiii săi ... şi Bran cu copiii săi şi Novac cu copiii săi ... şi Jupân Stoica 
Logofăt, a dăruit o vie de la Căzăneşti ... a dăruit domnia mea căşăritul din judeţul Vâlcea 
... şi Vama de la Secui pe Jiu, toată ... + Io Vlad voevod din mila lui Dumnezeu, domn”.

Document privind Istoria României,
Veacul XIII-XV, B. Ţara Românească
(1274-1500), Ed. Academiei P.P.R.,
1953, p. 206-107, doc.233
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ANEXA Nr.2

ÎNSEMNAREA FĂCUTĂ PE VOLUMUL „ALBINA”
DE GRĂMĂTICUL DRAGOMIR

LA 23 NOIEMBRIE 1519

„Cu voia Tatălui şi cu ajutorul Fiului şi cu săvârşirea Sfântului Spirit s-a scris 
această carte ce se zice „Albina” în m-rea Bistriţa în zilele prea piosului şi de Hristos 
iubitorului Io Neagoe marele Vv. Şi porunca marelui Jupân Preda, fi ul marelui dvornic 
Pârvul, în anul 7027, ocolul soarelui 27, al lunii 16, indiction 6, temelia 18; s-a sfârşit în 
luna noiembrie în 23 zile. A scris mâna mult păcătosului şi nevrednicului, sluga cea mai 
mică a domnului meu Jupân Preda, grămăticul Dragomir”.

Al. Odobescu,  Despre unele manuscripte şi cărţile tipărite, p. 729
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ANEXA Nr. 3

MĂRTURIE
Mănăstirea Bistriţa, jud. Vâlcea – 21 dec. 1573

Egumenul Evtenie arată cheltuielile ce s-au
făcut pentru iazul morii de la Băbeni-Vâlcea

(scris în română)

„+ Adecă eu, Evtemie, egumenul Bistriţei, cum se ştie ce-am cheltuit pentru iazul 
de la moară de la Băbeni în zilele lu Alexandru Vodă: aspri gata 3890 şi 10 vaci grase 
şi 10 oi şi 12 râmători graşi şi 4 bivoli şi 200 de oboroace de grâu şi alte bucate mult 
mâncătoare. Deci l-am făcut cu multă trudă şi osteneală şi am plătit tot cu stânjenul de 
au săpat prin trecătoare den apa Bistriţei, de unde începe iazul până din dosul motonului. 
Iară fără ce-am plătit, am muncit mult şi cu oamenii mănăstirii ca sa fi e proclet căuta să 
ţie acest iaz, să le fi e pârâş la judecată Maica Precista. Şi l-am sfârşit m(s) ca de (K) 21, 
vă(le)t 7082”

Mareş Alex. şi alţii, Crestomaţia limbii române vechi,
vol.I (1521-1639), Edit. Acad. Române, 1994, p.p. 103-104, doc. Nr. 21
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ANEXA Nr. 4
DOCUMENTUL REFERITOR LA PREZENŢA

LUI MIHAI VITEAZUL LA MĂNĂSTIREA BISTRIŢA
ŞI DĂRUIREA SATULUI COSTEŞTI CTITORILOR

CRAIOVEŞTILOR
COPIE

„1604(7112) Aprilie 12, Târgovişte ....
.... Radu Şerban Voevod ... şi s-au vândut ei înşişi de bunavoia lor răposatului Io 

Mihai Voevod şi fără nici o silă de domnia lui şi s-au închiriat ei să-i fi e în veci .... Mihail 
Voevod ... a dăruit Sfi ntei mănăstiri acest ... sat Costeşti , toţi să fi e pentru sufl etul lui 
şi al părinţilor lui, ca să-i fi e Sfi ntei mănăstiri de întărire şi dumnezeieştilor călugări de 
hrană, iar domniei lui şi părinţilor şi domniei lui veşnică pomenire. Dar când a cumpărat 
răposatul Mihai Voevod acest mai sus spus sat, a fost pe atunci la ieşirea lui din ţară şi 
era la mare strâmtoare şi supărare din toate părţile ... a întrebat domnia lui pe toţi acei 
ostaşi: voesc să lase părţile lor de leafă, să cumpere acest sat mai sus spus să fi e pentru 
Sfânta mănăstire ... iar toţi acei ostaşi atunci cu mare glas au zis să fi e după plăcerea şi 
voinţa domniei lui şi pentru Sfânta mănăstire ... Câtă vreme au stat acei ostaşi la Sfânta 
mănăstire şi atunci când au cumpărat mai sus zisul sat  iar cei vecini care au fost cneji, ei 
au spus sa-i scoată răposatului ... Mihail şi de bir ... răposatul Mihail Voevod a dăruit mai 
sus zisul sat Sfi ntei mănăstiri şi i-a scos de la bir şi de la toate mâncărurile ... şi au lăsat 
domnia mea ... zisul sat Costeşti să fi e în pace de bir ... Io Radu Voevod ...”

Doc. privind Istoria României, B. Ţara Românească,
Veacul al XVII-lea, vol. I
(1601-1610), p. 114-115
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ANEXA Nr. 5
ÎNSEMNAREA FĂCUTĂ ÎN SECOLUL AL XVII-LEA

DE CĂTRE CONSTANTIN DIN CORBŞOR (VÂLCEA)
ŞI MIHAIL DIN BOBEŞTI (ROMANAŢI) ÎN CARE

SPECIFICĂ CĂ AU ÎNVĂŢAT CARTE LA MĂNĂSTIREA
BISTRIŢA

„+ A scris Constantin grămătic
fi ul lui Stoica
satul anume Corbşor din Vâlcea, să se ştie.
Am stat la Mănăstirea Bistriţa să învăţăm carte ...
+ A scris 
+ A scris Mihail grămătic, fi ul lui Stan,
Din Romanaţi satul anume Bobeşti ...”

Ess. Slav nr. 303 afl at la biblioteca
Academiei României
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ANEXA Nr. 6
FORMULAR DE DIPLOMĂ PENTRU UN ÎNVĂŢĂTOR

TIPĂRIT ŞI COMPLETAT DE MÂNĂ
LA ANUL 1843

„Tănase Tănăsescu candidatul de învăţător din satul Mănăstireni, urmând în 
Şcoala Normală din oraşul Râmnicul, judeţul Vâlcea, de la anul 1842 până la anul 1843, 
s-a deprins la învăţăturile ce i se cere a şti pentru această slujbă, adică la citire, scriere 
slobod, la catehismul legii creştineşti, la cântările bisericeşti şi la începuturi de aritmetică. 
Şi, fi indcă în cursul învăţăturii sale numitul s-a arătat cu purtare bună, i se dă la mână 
acest înscris întătit cu pecetea Eforiei Şcoalelor, spre a fi  învăţător la Şcoala din satul 
Surpatele, plasa Otăsăului.

Prof. Şcolii Normale
Nr. 25      T. Serghiescu
Anul 1843    Ştampila: Eforia Şc. Normale
Luna dec. 
Arh. St. Buc. M.C.I.P.
Dos 1803/1844, f. 25

NOTA: sublinierile au fost completate la scrierea diplomei 
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ANEXA Nr. 7
CE TREBUIAU SĂ ŞTIE

CANDIDAŢII DE ÎNVĂŢĂTOR

„1846
Cinstitei Eforii a Şcoalelor
Prof. NORMAL din Rm. Vâlcea,

În examenul ce am făcut parte de la 25 până la 28 iunie, având candidaţii însemnaţi 
în alăturata listă cu bună deprindere la citit şi scris, la aritmetică cu bună cunoştinţă 
în cele patru operaţii simple, cu numere compuse şi frângeri; la catehism pe care l-au 
trecut şi pot să explice şi cu alte vorbe; şi la cântări bisericeşti, pe lângă care unesc şi 
cunoştinţa multor diete culese din cartea numită ”Căutarea boalelor de vite”, plecat îi 
supui la cunoştinţa Cinstitei Eforii, rugând-o să binevoiască a-i trece între învăţători, spre 
încurajarea celorlalţi.”

C. Codreanu
Nr. 275
1846 – iulie 17
Rm. Vâlcea

Arh. St. Bucureşti, M.C.I.P., dos. Nr. 1747/1845, f. 332
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ANEXA Nr. 8
EGUMENUL BISTRIŢEI GAVRIL BISTRIŢEANU

S-A AFLAT PRINTRE ABONAŢII LA „GAZETA DE
TRANSILVANIA” LA ANUL 1846

Doc. Nr.44. Bucureşti, 1/13 februarie 1846, A.T. Laurian către Gh. Bariţiu: confi rmă 
primirea scrisorii. Trimite lista abonaţilor prin intermediul său la „Gazeta de Transilvania”. 
Printre abonaţi fi gura şi arhimandritul Gavril Bistriţeanu .

„... Ascultă abonaţii sunt aceştia la Gazetă:
Ştefan Golescu
Maiorul Voinescu
Arhim. Eufrosin Poteca
Arhiv. Gavril Bistriţeanu ...” (în total 20 abonaţi)
Doc. Nr. 46. Bucureşti, martie 23/10 aprilie 1846, A.T. Laurian către Gh. Bariţiu ... 

printre altele aminteşte şi despre situaţia abonamentelor la „foile lui Bariţiu”: ”... La mine 
ai d-ta să-ţi răspunzi pentru 21 exemplare de gazetă. Părintele Bistriţeanu e abonat la 
mine şi eu am răspuns şi pentru dânsul...”

Doc. Nr. 48. Bucureşti, 21 iunie/13 iulie 1846, A.T. Laurian către Gh. Bariţiu: 
comunică lista abonamentelor făcute prin intermediul său.

„Bucureşti, 21 iunie 1846
Domnule Bariţ!
Apropiindu-se al doilea semestru de abonamente la Gazetă, mă grabesc a vă 

scrie, ca lucrurile fără nici o zăbavă să poată merge pe drumul cel cuvenit. Aşadar, 
aceştia sunt abonaţii care continuă şi pe al doilea semestru:

Postelnicul Ştefan Golescu
Arhim. Gavril Bistriţeanu
Prof. A.T. Laurian
D. Nicolae Bălcescu
Procuror Cezar Bolliac
Căpitan Pleşoianu .... 20”

Cornelia Bodea, Lupta românilor pentru unitate naţională 1834-1839, Ed. Acad. 
R.S.R., Buc.,1967, doc.44, p. 279, doc.46 p. 202 şi 48, p. 285
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ANEXA Nr. 9
LA ANUL 1846 DUMITRU POPESCU A FOST ÎNVĂŢĂTOR

LA ŞCOALA DIN CELE TREI SATE CONTOPITE:
COSTEŞTI, VĂRATICI ŞI PIETRENI

„1846
Cinstitei Eforii a Şcoalelor
Profesorul normal din Rm. Vâlcea,
Potrivit cu duhul poruncii Cinstitei Eforii cu nr. 399, privitor la Şcoala satelor 

Costeşti, Pietreni şi Văratici din plaiul Coziei neavând alt mijloc – am cercetat şi am afl at 
prin suptrevizor că acele trei sate fac, în adevar, numai o silişte, trimiţându-mi totodată 
– şi pe Nistor Bălintescu „sic” şi pe Dumitru Popescu, căci al treilea, Constantin Ilian, se 
afl ă bolnav.

Şi făcând concurs numai cei doi veniţi, am înţeles că Popescu fi ind mai tânăr, mai 
bine deprins la toate, având şi glas mai bun, are destoinicie a fi  candidat la arătatele sate.

Numai de ar fi  ecsact!
Pentru acest sfârşit s-a şi recomandat Cinstitei Cârmuiri prin otnoşenia cu nr. 162 

înştiinţându-o a ţinea în rezervă lei 115, parale 8 – leafa numitului pe trimestrul ianuarie.
Iar acum, ca o netăgăduită datorie, plecat fac cunoscut Cinstitei Eforii alegerea 

sa”.
K. Kodreanu,
 Nr. 165
 Anul 1846
 Maiu 18
 Râmnicu Vâlcii”

Arh. St. Bucureşti
Fond Minist. Cultelor şi Instrucţiunii Publice, dos 1747/1845, f. 264
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ANEXA Nr. 10

1848, nov. 9
Căimăcănia Principatului Ţara Românească.
Către
Cinstitul Sfat Administrativ Ecstraordinar 
Extras

„Cinstita Eforie a Şcoalelor arată prin adresa sa nr. 1072 că a chibzuit după 
trebuinţă pentru cuvintele arătate că Şc. Normală din oraşele de căpetenie ale judeţelor 
să înceteze, deocamdată, de a mai da învăţătura copiilor, aşa că a găsit de trebuinţă 
ca şi şcoalele de prin sate să se închiză cu totul, rămânând pe viitor ca subrevizorii şi 
învăţătorii acelor sate să intre în rânduiala la care vor fi  fost mai înainte. Şi fi indcă fi ecare 
enoriaş sătean plătea învăţătorului de sat pe an câte doi lei, apoi aceşti bani să fi e depuşi 
la cutia satului fără să se mai dea învăţătorilor...”

Arh. St. Bucureşti, M.C.I.P., dos. Nr. 1513/1848
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ANEXA Nr. 11
RAPORT AL EGUMENULUI MĂNĂSTIRII BISTRIŢA,
ARHIMANDRITUL IERONIM, PRIN CARE SE FACE CUNOSCUT 
CĂ AU FOST LUATE MĂSURI PENTRU PRIMIREA LUI
ALEXANDRU IOAN CUZA
Doc. 106 
„primit iunie 13, 1859
Principatele Unite Moldo-România
Domnule administrativ,

Înformându-se subscrisul de la d. subadministrator al plaiului Horezu despre 
venirea şi în acest district a mării Sale prinţului Domnitor care crez că cu această ocazie 
o să vie spre vizitaţie şi la acest stabiliment, prin urmare subtscrisul ca să poată prepara 
mai din vreme pentru cele trebuincioase, grăbeşte cu onoare a invita pe dv. ca să 
binevoiţi ai comunica grabnic marşrutu pentru venirea mării Sale./ Invitându-vă iarăşi 
ca în viitor orice corespondenţă vor privi către subscrisu să nu mi se expedieze prin d. 
subtadministrator de Horezu ce cade mai cu apropiere de mănăstire decât cel din Cozia.

Iegumenul mânăstirii Bistriţa:
arhimandritul Ieronim
Secretar, D. Popescu

Nr. 55
Anul 1859, luna iunie 11      
Onor d. Administrator al 
         
Districului Vâlcea

„Rezoluţie,
I se va răspunde că marşturul nu este nici la administraţie venit. Iar pă la mânăstire 

negreşit că o sa meargă fi indu-i trecerea în Gorj chiar pă acolo după cum s-a anunţat 
prin nr....

G. Golescu”623

623  Corneliu Tamaş, Sergiu Purece, Gheorghe Dumitraşcu, Contribuţia judeţului Vâlcea la Unirea Principatelor, Studiu 
introductive şi documente – cu prefaţă de Şefan Ştefan Ştefănescu, Rm. Vâlcea, 1982, pp. 211-212.
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ANEXA Nr. 12
LA 23 MARTIE 1878 CONSILIUL DE HIGIENĂ AL JUDEŢULUI VÂLCEA 
SE ADRESA PREFECTULUI JUDEŢULUI VÂLCEA, ARĂTÂND CA MEDICUL
SPITALULUI HOREZU, CERCETÂND STAREA CELOR 500 DE PRIZONIERI
TURCI ŞI 100 DE SOLDAŢI ROMÂNI AFLAŢI LA M-TIREA BISTRIŢA,
A GĂSIT CĂ „SPITALUL DE CAZARE ESTE INSUFICIENT”, PROPUNÂND 
CA 100 DINTRE EI SĂ SE MUTE LA MĂNĂSTIREA ARNOTA
„Doc. 427
România        1878, martie 23
Consiliul de Higienă
al 
Districtului Vâlcea 
Nr. 172

Domnule Prefect,

Domnul medical Spitalului Horezu cu adresa nr. 41, ne face cunoscut că după 
revizia ce a facut-o prizonierilor turci a găsit că locul unde sunt aşezaţi este foarte 
insufi cient pentru numărul de 500 prizonieri plus 100 soldaţi români destinaţi pentru paza 
lor şi este de opinie că una sută din aceşti prizonieri să se transfere la Mănăstirea Arnota 
pentru şedere şi culcare şi la timp de mâncare poate veni iar la Bistriţa fi ind depărtare 
foarte mică şi o asemenea preumblare fi ind foarte favorabilă pentru sănătatea lor.

Această opinie a domnului medic, subsemnatul gasindu-o bună.
Am onoarea a va recomanda rugându-vă ca să binevoiţi a dispoza cele de cuviinţă.
Primiţi vă rog, domnule Prefect, asigurarea consideraţiei mele.
Vice preşedinte, Zographos
Domniei Sale, 
Domnului Prefect al districtului Vâlcea.”624

624  C. Tamaş, P. Bardaşu, S. Purece, H. Nestorescu – Bălceşti, Contribuţia judeţului Vâlcea la susţinearea războiului 
de independenţă (1877-1878), Societatea ”Prietenii Muzeului Bălcescu”, Bălceşti pe Topolog, 1977, p. 573.
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ÎNVĂŢĂTORI CARE AU PREDAT LA ŞCOLILE DIN COMUNA COSTEŞTI

1838 – Constantin Iliescu – învăţător la Costeşti, Pietreni şi Văratici.
1839 – Constantin Iliescu – la cele trei şcoli
1843 – Costeşti: Nistor Bălintescu
Văratici:  Constantin Ilian
Pietreni: Alexandru Ciorgnescu 
1845 – Costeşti: Nistor Bălintescu
Văratici:  Dumitru Popescu
Pietreni: Ilian Constantin
1846 – deschisă numai şcoala de la Costeşti, având ca invăţător pe Dumitru 

Popescu, care era aşezat la Văratici.
1848-1857 – şcolile au fost închise.
1857 – o singură şcoală la Costeşti, învăţător Dumitru Popescu
1859 – la Costeşti, învăţător Gheorghe Alexandrescu.
Un an de zile şcoala nu a funcţionat, în Costeşti. 
1862-1871 – la Şcoala Costeşti era învăţător Gheorghe Alexandrescu. În iulie 

1871 a fost mutat la Şcoala Bărbăteşti.
1871-1875 – învăţător la Şcoala Costeşti – Gheorghe Nistorescu.
1875-1880 – învăţător Dumitru Bujorean – la Şcoala Costeşti. A fost transferat la 

Şcoala din Bujoreni-Vâlcea în anul 1880.
1880-1881 – La Şcoala Mixtă din Costeşti era învăţător Dumitru Tănăsescu.
1881-1887 – Şcoala de Fete din Costeşti avea ca învăţătoare pe Evdochia 

Tănăsescu (1881-1887) şi Eufrosina Tănăsescu (1882-1887);
Dumitru Tănăsescu învăţător la Şcoala de Băieţi (1881-1887).
1887 – După desfi inţarea Şcolii de Fete, Şcoala din Costeşti a devenit din nou 

mixtă.
1888 – 1 dec. S-a înfi inţat Şcoala Mixtă nr. 2 de la Costeşti; învăţători: Gheorghe 

Pretorian (la Şcoala nr. 2) şi Dumitru Tănăsescu (la Şcoala nr.1). Cele două şcoli au 
funcţionat separat până la data de 1 septembrie 1889.

1889 – sept. 1 – Cele două şcoli s-au contopit, funcţionând cu învăţătorii D. 
Tănăsescu şi Gh. Pretorian.

1890, sept. Învăţătorul D. Tănăsescu a fost mutat la Şcoala Malaia în locul înv. 
Ştefan Herăscu, care a venit la Costeşti (postul 2), iar postul nr.1 – Gh. Pretorian.

1891, nov. – Învăţătorul Ştefan Herăscu a fost transferat la Şcoala Berbeşti-
Vâlcea. În locul lui a venit la Şcoala Costeşti învăţătorul Mihail Pretorian, de la Şcoala 
din Bechet, judeţul Dolj. Acesta a fost frate cu Gheorghe Pretorian. 

1893, 1 ian. – Mihail Pretorian a fost mutat în interes de serviciu la Şcoala din 
comuna Tina-Vâlcea. D. Tănăsescu a revenit la Şcoala Costeşti de la  Malaia. El a 
continuat să lucreze la Şcoala Costeşti împreună cu învăţătorul Gh. Pretorian.
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1902 – Între 18 februarie şi 1 martie, D. Tănăsescu a fost suplinit de către P. 
Grigorescu. La 1 aprilie 1902, d. Tănăsescu ieşit la pensie, fi ind suplinit până la sfârşitul 
anului de I.V. Codreanu.

1902, sept. 1 – Învăţătoare la Costeşti, Elena Teodoru.
1903, martie – La Şcolala Costeşti erau învăţători: Adela Sofi an, A.D. Popescu şi 

I. Ghinea. 
1903, martie 3 – La Şcoala Costeşti, preotul Constantin Petrulian era suplinitor 

(1 martie 1903-1 aprilie 1903) al titularei Adela Sofi an, detaşată la Şcoala de Băieţi nr. 
28 din Bucureşti. Diaconul Nicolae Sacerdoţeanu a suplinit de la 1 aprilie 1903 până în 
decembrie 1903.

1903, ian. 7 – Învăţătoarea Elena Teodoru a părăsit postul de la Şcoala Costeşti. 
În acel timp. Gh. Pretorian a fost mutat la cererea sa, la Şcoala Ştefăneşti-Vâlcea.

1903, iunie – A venit ca învăţător la Şcoala Costeşti Victor Gr. Mihăescu. El a fost 
suplinit de Ion Antonescu, deoarece s-a afl at plecat pentru a-şi face stagiul militar. În oct. 
1903, Victor Gr Mihăescu a revenit la post.

1903, sept. – S-a terminat construcţia Şcolii din Ferigile-Costeşti. Şcoala veche 
din Costeşti s-a strămutat în noul local având ca învăţători: Victor Gr. Mihăescu (la postul 
I) şi diaconul Nicolae Sacerdoţeanu (la postul al II-lea).

1904, 1 martie – A început suplinirea diaconului N. Sacerdoţeanu. A fost încadrat 
ca învăţător Ion Busuioc, dirigintele şcolii Pietroşani-Vlaşca. La 1 iulie 1904, Ion Busuioc 
şi soţia sa Elena Busuioc (învăţătoare la orfelinatul de la Bistriţa) au revenit la Şcoala de 
la Pietroşani.

1904, sept. 1 – S-a creat la Şcoala din Costeşti al treilea post, care a fost ocupat 
de Spiridon Arjoca. În locul titularei Adela Sofi an a venit sora ei, Elena Sofi an la postul 
al doilea.

1904, nov. 1 – S-a creat la Şcoala Costeşti postul al patrulea, provizoriu. A revenit 
învăţătorul Gh. Pretorian, care lucrase la Şcoala Costeşti timp de 15 ani.

1905, sept.1 – Şcoala Costeşti s-a redeschis cu trei posturi, având ca învăţători 
pe Voctor Gr. Mihăescu (diriginte), Elena Sofi an (suplinitoarea titularei Adela Sofi an) şi 
Spiridon Arjoca. Postul al patrulea s-a reînfi inţat la 1 oct. 1905.

1906, mai 12 – Erau învăţători la Costeşti: Victor Gr. Mihăescu, Spiridon Arjoca, 
Adela Sofi an şi N. Armăşescu. 

1906 – S-au redeschis cursurile la Şcoala din Pietreni având ca învăţător pe 
Ştefan Marcu. 

1907 – Adela Sofi an, învăţătoare titulară la Costeşti, în timpul concediului de  40 
de zile a fost suplinită de la 19 aprilie, de către Virginia Teodoru, care a suplinit-o prin 
detaşare de la începutul anului şcolar.

La 1 mai 1907 Adela Sofi an urma să se prezinte la postul său, iar Virginia Teodoru 
urma sa-şi reia postul la Păuşeşti-Măglaşi.

1907, mai – Elena Sofi an suplinitoare, a trecut la Şcoala Pietreni în locul 
învăţătorului Ştefan Marcu, care a părăsit serviciul. (mai 1907)

1907, iunie – Învăţători la Costeşti erau: Victor Gr. Mihăescu , Spiridon Arjoca, 
Adela Sofi an şi Elena Guirescu.
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1907 – Constantin Popian a solicitat transferarea de la Şcoala Râmeşti de Horezu 
la Şcoala Costeşti.

1907, august – Gh. Pretorian era învăţător de trei ani la Şcoala din Cârstăneşti, de 
unde a trecut la Şcoala Romani.

1907, august – Elena Arjoca, soţia dirigintelui Şcolii Costeşti, Spiridon Arjoca, 
suplinea pe înv. Victor Gr. Mihăescu, detaşat la Şcoala Română din Sofi a (Bulgaria) de 
la 1 sept. 1907.

1907-1908 – Învăţătorii de la Costeşti erau: Spiridon Arjoca, Elena Arjoca, 
Constantin Popian şi D. Haralambie. La Şcoala Pietreni era învăţătoare Vasilichia 
Nisipeanu.

1907, nov. – La Costeşti în locul lui D. Haralambie funcţiona Margareta Dumitrescu.
1907, nov. 23 – Învăţător diriginte al Şcolii Pietreni era Mihail Petrescu.
1908, mai-aug – La Şcoala Costeşti erau învăţători: Elena Arjoca, Spiridon Arjoca, 

Constantin Popian şi Adela Sofi an. La Şcoala Pietreni era învăţător Mihail Petrescu.
1908, sept. – La Şcoala Costeşti funcţionau învăţătorii: C. Popian, Ion Diaconu, 

Aurelia Diaconu şi Margareta Dumitrescu. La Pietreni funcţiona tot Mihail Petrescu. 
Întâlnim apoi, în locul Mariei Dumitrescu pe D. Haralambie.

1908, oct. – În locul lui D. Haralambie funcţiona învăţătorul Ştefan Dumitrescu, 
dar în noiembrie 1908 revine D. Haralambie. La Pietreni era tot Mihail Petrescu. 

1909, martie, 2 – La Şcoala Pietreni a fost încadrat preotul C. Petrulian.
1910, ian. -  La Şcoala Costeşti-Ferigile erau învăţători Ion Diaconu, Gh. Popilian, 

suplinit în martie 1910 de Sev. Georgescu, Aurelia Diaconu şi Margareta Dumitrescu. C 
Popian a fost detaşat la Seminarul de la Bistriţa.

1910 – sept.-dec. – funcţionau învăţătorii următori la Şcoala Costeşti-Ferigile: Ion 
Diaconu, Aurelia Diaconu (care-l suplinea pe C. Popian), D. Haralambie şi Maria Ionescu, 
(suplinită de diaconul N. Sacerdoţeanu). La Şcoala Pietreni era învăţător C. Petrulian.

1911, ian. – La Şcoala Costeşti-ferigile erau învăţători: Ion Diaconu, Gh. Popilian, 
Maria Ionescu. La Pietreni era tot C. Petrulian.

1911, sept. – Ion Diaconu a fost detaşat la Şcoala Normală de Învăţători din Galaţi, 
ca maestru de lucru manual.

1911, dec. – Învăţătoarea Aurelia Diaconu e tranferată la Şcoala Copăcel. A revenit 
ca diriginte la Şcoala Costeşti învăţătorul Gh. Pretorian.

1912, ian. – La Şcoala Costeşti erau învăţătorii: A. Diaconu, Gh. Pretorian, Toma 
Borcan şi Gh. Nicolăescu. La Şcoala Pietreni era învăţător preotul C. Petrulian. În lunile 
sept.-dec. 1912, la Şcoala Costeşti, în locul învăţătoarei Aurelia Diaconu fi gura G. 
Popescu.

1912, martie 1 – Aurelia Diaconu apărea transferată la Şcoala din Călimăneşti.
1913, ian. – La Şcoala din Costeşti ca învăţătoare Maria Aldea, Toma Borcan, Gh. 

Pretorian şi D. Nicolăescu. La Pietreni era învăţător C. Petrulian.
1913, sept.-dec. – La Şcoala Costeşti-Ferigile, în locul lui D. Nicolăescu a venit 

Atanase Necula. D. Nicolăescu a trecut la Şcoala Bodeşti.
1913, oct.-dec. – În locul Mariei Aldea fi gura învăţătoarea Ana Murgăşanu. La 

Pietreni, în ianuarie 1913, C. Petrulian a fost suplinit 12 zile de către Toma Constantinescu. 
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1914, ian. – La Şcoala Costeşti erau învăţătorii Gh. Pretorian, Atanase Necula, 
Toma Borcan şi Ana Murgăşanu.

1914, sept. – În locul învăţătoarei Ana Murgăşanu afl ăm pe Elvira Popescu.
1914, 15-18 oct. – La Şcoala Pietreni învăţătorul C. Petrulian a fost suplinit de 

Toma Constantinescu.
1915, febr. – La Costeşti afl ăm pe Atanase Necula, Toma Borcan, Gh. Petrovan şi 

Ana Murgăşanu (aceasta este suplinită de preotul N. Sacerdoţeanu).
1915, sept. – Athanase Necula, afl at concentrat în armată, a fost suplinit de Maria 

Necula, soţia sa,  timp de 6 luni. Toma Borcan, concentrat şi el, a fost suplinit 6 luni de 
preotul Sacerdoţeanu.

1917 – Şcolile au fost închise. Au funcţionat numai şcolile din Râmnicu-Vâlcea, 
Ocnele Mari şi Drăgăşani.

1918-1919 – La Şcoala Costeşti fi gurau ca învăţători Petre Rozeanu, Gh. Catrina, 
Gh. Pretorian şi Elena Popescu. La Şcoala Pietreni era C. Petrulian.
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GLOSAR

adiată  – danie
anaforale  – rapoarte, referate
anathema  – afurisenie, blestem
arnăut  – mercenar  albanez sau de alt neam, în slujba domnilor
aspru  – monedă veche de argint (turcească)
ban   – dregător în Ţara Românească, cârmuitorul Olteniei 
biv   – fost
brat   – frate
catagrafi e  – recensământ, listă
căşăruit  – dijmă, dare din brânză (caş)
cârmuitor  – vechi conducător al judeţului după Regulamentul Organic
cneji   – oameni liberi, fără privilegii
cronograf  – cronică, anale cu caracter popular
decima  – dijmă
dedină  – moşie moştenită
delniţă  – loc mic de arătură
den   – din
diată   – testament 
dni   – zile 
eclesiarh  – cleric administrator la o mănăstire
Eforie  – Comitete de Conducere şi Administraţie
ego   – al lui, al ei
egumen  – superiorul unei mănăstiri (stareţ)
ereită  – preoteasă
ereu   – preot
eromonah – preot călugăr
făcae  – moară mică
funie   – măsură, bucată de pământ, fâşie îngustă de moşie
grămătie  – ştiutor de carte, scriitor de documente, învăţător
hagiografi ce – scrieri despre sfi nţi
hrisov  – act ce confi rmă stăpânirea pe o moşie
i   – şi
iconom (econom) – gospodar, ţine evidenţa bunurilor
ieromonarh – călugăr cu funcţie de preot
isnoavă  – iarăşi, din nou
ispravnic  – conducător de judeţ înainte de Regulamentul Organic, ocârmuitor de 

judeţ, îngrijitor de moşie, economul unei mănăstiri.
jalbă   – plângere, reclamaţie scrisă
judec  – om liber
jupan (jupân) – titlu de cinste pentru boieri, domn
judeţ  – judecător, judecată
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Khir   – domn, jupân, titulatură pusă înainte de numele unui episcop sau mitropolit
lavră   – mănăstire mare cu chilii
lrat (let) – an
logofăt  – rang boieresc
megiaş (megieş) – ţăran liber, stăpân pe pământ 
mertic  – porţie
metah  – schit sau mănăstire dependentă de o altă mănăstire 
minee  – cărţi bisericeşti în care sunt indicate, pe luni şi pe zile slujbele religioase
mirean  – laic, credincios care nu aparţine clerului
moşneni  – ţărani liberi, megieşi
naplahii  – undele, valurile
năstavnic  – învăţător, dascăl, profesor, administratorul unei mănăstiri
nevolnic  – neputincios
obşte  – colectivitate, comunitate, public
ocină  – moştenire (pentru moşie); pământ moştenit cu rol ereditar 
ocolnică  – hotărnicie scrisă a unei moşii
ohabnic (ohabă) – deplin, în vechi
orfevrieri  – meşteşugari care execută obiecte de artă
ot   – din
otnoşenie  – raport, poruncă
patristice  – scrieri ale Sfi nţilor Părinţi sau Părinţi Dascăli şi Învăţători ai Bisericii 

Creştine
pisanie  – inscripţie
pisah  – a scris (a scrie)
pisar (pisăriu) – scriitor, secretar
pitac   – poruncă domnească scrisă
pâră   – pricină
polcavnic  – şeful unei unităţi (colonel)
poslujnic  – slujitor al mănăstirii
posluşania  – slujbă
posluşanie  – ascultare 
pristăvire  – moarte
proclet  – blestemat
proin  – fost, altădată
răzmeriţă  – răzvrătire, revoltă, răscoală
scutelnic  – om scutit de dări
sfoară de moşie – moşie îngustă
silişte (sălişte)    – vatra satului
sin   – fi u
sinet   – act, document, hrisov, zapis
sud   – judeţ
suhat  – taxă de păşunat plătită stăpânului
spăşenie  – iertare
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taler   – leu (40 de parale sau 120 de bani) monedă austriacă de argint
tâmplă  – catapeteasmă
toporaş  – pălmaş
ucenic  – elev
Ugrovlahia  – Ţara Românească
Valahia Mare – Muntenia
Valahia Mică – Oltenia
Vel (veliţe) – mare, mariboieri
vinăriciu  – dare de vin
volnic – liber, are voie, împuternicit
za   – de, pentru
zapis   – înscris, act particular, angajament
zarafi e  – casierie
zaveră  – răscoală (1821)
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