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A DAOSE ŞI  INDR EPTA RI 

Cu prinre la iniţialele Al. :\'1..-\.., aflate pe inelul lui Radu C\egrn, moşteuit, cum am afirmat, dela tatăl său C\icola 
Alexandru Basarab, se mai poate face şi altă supoziţie, mai probabilă. întrucât de obiceiu. nu se gravau numele meşte-
rilor pe inele. , 

Acest inel este inelul de logodnă al lui �icola Alexandru - obişnuit Alexandru - cu prima sa soţie Maria, F'
menită în pomelnicul dela Câmpulung. Astfel că avem: Al( exandrn); iVI a(riaJ. Inele de logodnă erau obişnuite şi in 
Serbia. <'Byzantinische Zeitschrift,) a făcut cunoscut pe acel al lui R3.doslav. din veacul al XIII-lea. 

* * * 
In cazul când în loc de r.OHGI\!lI�fl\. A, 1iT6 (- copilul lui .,.) s'ar putea ceti l:OHG/\\lGtK A,'hQ16[P6] (fata lui). 

(deşi părul scurt, inelul mic, egreta, aflate în mormânt, pledează pentru un băiat) concluziunile ce le-am tras pe baza 
existenţei acestui mormânt in faţa altarului. nu sunt întru nimic modificate. 

Grafitul �o. 18 se ceteşte mai bine Evreisa Gszda. 
*' *' 

Din semnătura zugra\"ului Radu sin :lIihaiu ot Târgo\"iste pare a fi rămas finalul: (Trâgovi)Ste. Vezi panoul C\o. 26. 

* * 
Desenul fig. No. 120, este o interpretare a D-Ini :lIihail. pictor, după desenul D-şoarei arhitect Andreescu, care se 

publică separat. 

FornluJa o. x:s: cnl . însealună om 1 X X CIll. 

SE INDREAPTA 
r· 15. nota � Buletin 1908, în 1918. p. 36 col. 1 râud 6 7798 În 6798 

16 I 4 OVyy(!ofJ;·dXtu:; OVyy(!o!3Î.u;{us » 47 II loii 10;:;11' 
• 1 7  col. II rând 4 apus răsărit " 54 1 9 HdHd lIdlld 
'/ 19 1 13 110stru llostf"T .) 55 II . 43 Ka,.aA4 .aEKOA'" 
» 1 9  1 nota 4 Titlu o. c.  " 60 1 39 aflată aflate 
., 2 1  1 rând 22 1658 1649 " 63 1 1 Cimabae Cimabue 
,) 2 3  II 6 1633 (greşit editat) ., 1632 » 63 1 7 italiennes italiens 
" 27 1 2 apus răsărit 63 II 29 întoar�ă joasă 
" 27 II nota 2 Anale " Extras din Anale ,j 66 1 33 charnierre charniere 
" 28 1 8 dPVHlIIŞ d"'viUlt' " 70 II 34 face fac 
» 31 II 12 ooaE oyac » 75 1 4 începe încep 
'j 3 1 1 4 cititorii ctitoriI ,6 Il 20 dovedeşte doyedesc 
., 32 II 35 d/\MqJoa: 4> .. ,) � dA',lcpOO: <t.«. s. .• rr6 1 5 structuri straturi 
,) 32 II 10 R{\ÎRO.\d KNIKO.\d " 180 1 23 il. 1 il. 202 

) 182 1 36 il. III. il. 85, 86 
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OMAGIU MEMORIEI 
L 1 

DIMITRE ONCIUL 
LĂUURITORUL ORIGINELOR PRINCIPATELOR 

ROMÂNE 
�IE.\IBRU (I913 -1919) ŞI PREŞEDINTE (19J9-20 MARTIE 

1923) .A L C O nI 1 1 U:\ IIM O TU i\[ E i\ TEL OR I ·  T O IZ 1 C E 
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Buletinul Comisiunii Monumentelor 

care prin studiile apărute în cursul celor 

Istorice, 

nouă am 

de existenţă a scos la iveală mărturiile palpabile ale 

trecutului nostru naţional, şi-a întrerupt activitatea 

în timpul evenimentelor marelui răsboiu mondial şi a 

greutăţilor de organizare a Statului, după răsboiu. 

Reapărând azi, credincios programului anunţat 

la apariţia lui, consacră primul număr Curţii-Dom

neşti din Argeş, de care, de pe legendă, se leagă 

primele începuturi ale Statului muntean asupra cărora 

restaurarea şi săpăturile din Biserica Domnească, 
• 

au dat lumini nouă, în mod simbolic, în preziua în-

cununării năzuinţelor României unite. 
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Fig. 5. Consolă d(> bolţi din Casa Domneabcă. 

CURTEA DOMNEASCĂ DIN ARGEŞ 
JOTE ISTORICE ŞI ARHEOLOGICE 

DE 

VIRG. DRAGHJCEAN -

Biserica
. 

Dormlească di�l �urte�-de-Ar� 
geş, smgura ce a mal ramas mtreaga 
din complexul de clădiri ce alcătuia 

odată curtea dormlească a Argeşului, cu zi

durile ei de bolovani şi cărămidă înegrite 
de mulţimea veacurilor a căror mărturie este, 
nu a atras privirile nici ale călătorilor, nici 

ale arheologilor, nici ale istorici1or până în 

timpuri cu totul recente. 

Strălucirea «minunii» arhitectonice care 
este biserica episcopală, din apropiere, a lui 
Jeagoe-Vodă, eclipsă cu totul, lăsând nebă

gată în seamă această clădire neagră de care 

se leagă unele din primele pagine ale istoriei 
Românilor. 

Cercetările şi săpăturile, făcute cu prilej ul 
restaurării bisericii, aflate încă în curs de 

execuţie, nu au scos încă la iveală mC1 o 
piatră, nici un document cari să mărturi
sească direct numele fondatorilor Ş1 epoca 
clădirii acestei biserici. 

Din cele ce vor urma, însă, se va vedea că 
rezultatele acestor cercetări confirmă în în
tregime conc1uziunile criticii istorice moder
ne, reprezintate prin fundamentall1l studiu 
asupra originilor principatelor române al 
regretatului D. Onciul şi numeroasele Şl 
bogatele studii ale d-lui prof. N. Iorga 1). 

') D. Ondul: (lriginile pnnrip.7lclo1' 1'omâlle, Bucureşti, 
1 899, şi Titlul J� posesiumle lui Mirce:t-cel-Bri!rân, în (:Con
vorbiri Literare», anii 1 90T, 1902 şi 1 90�. 

1 . Iorga: Geschichte des 1'tlluănisehen Volkes. Gotha, 1 905 
şi Lupta pentru stliPânirea Vidi1W./ui, În «Convorbiri Literare», 
an. 1900. 
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1 0  BULETI, UL CmUSIUNIT MONUMENTELOR ISTORICE 

Pentru lămurirea, însă, a celor ce vor urma 

este necesar a se da câteva note istorice a
supr

'
a seC'olilor XIII-lea şi XIV-lea când se 

întemeiază Statul medieval al Ţării-Rumâ
neşti; şi o scurtă notiţă istorică asupra 
oraşul ui Argeş ; va urma apoi istoricul Bi
sericii Domneşti ; notele arheologice asupra 
întregii cUlţii domneşti a cărei capelă (pa

raclis) era această biserică ; consideraţiuni 
arheologice asupra obiectelor găsite, şi asupra 
arhitecturii şi picturii bisericii ; asupra acestor 
două din urmă paragrafe 1nsistându-se mai 

pe larg în studiile ce urmează, 

C ON S I D E RA TI U N I  I S TORI C E  
, 

A SU P RA S E C O L I L O R  X I I I - L EA 
Ş I  X I V - L EA 

Inceputul secolului al XIII-lea marchează 
slăbire a definitivă a imperitllui româno-bul
gar asupra teritoriului dela nordul Dunării. 

Un nou factor politic : Ungurii, apare după 
moartea Ţarului Ioaniţă în 1207, şi după ce 
o bună parte din întinderea Ţării-Româneşti 
se afla sub stăpânirea efectivă a Cumanilor. 

Pentru paza regatului ungar contra Cu
manilor, Regele Andrei al II-lea (ad munirem 
regni contra Comanos) se VăZll nevoit să do
neze cavalerilor teutoni ţara Bârsei (terram 
Borza) , ale cărei limite începeau şi sfârşiau 
sub castrul de Almagiu, sub anumite condiţii, 
dar scoţându-i de sub orice j urisdicţiune 1) . 

Incă din 1 223, se Vede din scrisorile Papei 
Honoriu al III-lea că Teutonii încep să se În
tindă peste Carpaţi, (mltra montes nivium», 
(<ultra alpes montium» . 

Este prima denumire a pământului din 
stânga Oltului, pe care, mai târziu, îl vom 
vedea formând ţinutul voevodului muntean, 

şi pe care Papa îl ia în proprietate şi j urisdic
ţie (an ius et proprieta tem apostolice Sedis» 2) . 

') Hurmllzaki: Documente privitoare la istoria Rom.ânilor 

H. r'l' 56, 57 .  Reconfirmarea donaţii în 1 222, v .  H. 1' 1 0 74 . 
2) Hurmuzaki : 1. " 82, 85, 88. moviter inhnbitare ce

pisti •. 

Această încălcare a scaunului papal în 
drepturile de suveranitate ale Regelui un
gar aduce ceartă între cavalerii teutoni şi 
Regele ungar, care se termină cu izgonirea 

cavalerilor teutoni, în 1225,  de armatele un
gare, conduse de însuş Regele, în teritoriul 
«ultra montes nivium» 1) . 

Pe lângă populaţia stăpână, Cumană, se 
aflau în aceste părţi «ultra montes» , de peste 
munţi, şi Români, (<Olachi» , cum le zic Ungurii, 
sau «Walati», cum le zic Italienii, pentru care 
se înfiinţă un episcopat cuman 2) . 

Prin catolicizarea locuitorilor de dincolo 
de munte, şi prin stăpânirea întregului ver
sant al muntelui dinspre ţara românească, 
Regele căta să-şi asigure liniştea hotarelor 
dinspre Cumani. 

In 1 233, când Regele Andrei al II-lea ia în 
titulatură şi titlul de Rege al Cum ani ei 3) , 
dete tot ţinutul din dreapta şi stânga Oltului, 
numit al Loviştei, «terram Loystha» , cu 

drept de moştenire, «jure perpetuo>), Conte
lui Corlardus de Tălmaci. 

Ţinutul, având ca bază de apărare cetatea 
Tălmaciu, în Transilvania, se sprijinia în ver
santele munţilor din Ţara-Românească pe 
burgurile Lotorwar şi Argeşului (fig. 6) ,  cetăţi 
pomenite până în timpurile cu totul noui ale 
istoriei noastre ca aflate în «j udeţul Loviştea» , 
ce se întindea în Vâlcea până la apa Lotrului, 
iar în Argeş dincolo de Corbeni,  păzind im
portanta cale de pe Valea Oltului : «via tra
j ana» sau carolingică, de mai apoi 4) . 

1) H. r, l' 9 1 .  Papa către Rege : «lerram ipsam in grandi 

et gravi equitum et peditum multitudine intravisti, qnodam 

quaque castrum qllod ultra montes nivium . . . .  construxe

rant . . .  occupasti per violenciam. ,"ezi şi H. I, 1, 89, 96 şi I l 8. 
2) H, 1, " 108. Teodoric, Episcopul Cum anilo!: , scrie Se

cllilor să nu se supere de Episcopia Cumanilor : «Norme in ec
clesia Christi lupum et agnum nna pasei convenit ? Quidni 
etiam Siculum cum Comano et Olachoquc» ? 

Pupa Grigcrie IX, în 1 234, Regelui Bela : (,In Comanorum 
episcopatum. . .  quidam populi, qui \Valati vocantur, exi-
stunt . . .  quibusdam pseudoepiscopis grecorum ritum . . .  rc-
dpiunt . . . eec! . sacramentlUll)\. 

3) H. 1, l '  127 .  
4 )  Asupra Cetăţii Argeşullli, vezi mai  departe. 
Despre Lotom-ar şi judeţul Loviştea :  Friedrich Schwartz 

von Springfels : Beschreibung der asterrcichischen Walachey. 
Ungarisches Magazin, 1 783.  
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CURTEA DOMNEASCĂ DIN ARGEŞ II 

Fig. 6. Ruinele C astrului Argeş (poenari) din Căpăţâneni . 
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Această (<terra de Loystha) fu confirmată 
de Regele Ungariei Ştefan al V-lea lui (oral
dus în 1265 , iar fiului său Niculae în 13II ,  

de Carol Robert, în  calitate de  (,Comes terrae 
Loystha) 1 ) . 

In acelaş timp, de sigur, se dete unui al t 
Comes, cu reşedinţa în Câmpulung 2) , în
tregul ţinut ce păzea marea trecătoare a 
Br2.nuluj. . 

Ultimul «Comes de Longo-Campo) , al 
Câmpulungului, fu Laurenţiu, mort în 13°0 ; 

· totuş oraşul îşi păstră caracterul săsesc, 
privilegiile orăşeneşti şi sigiliul până su b 
Şerban Cantacuzino 3) . 

Aceşti comiţi, «comites) , cărora li se con
feră de către Rege comitatele «ultm mon
tes) , nu au nimic comun cu «comes villicus, 
magnus villicus seu jud.ex civitatis) , aflaţi 
în acea epocă , cari sunt aleşi de cetăţenii ora 
şelor « de comune voluntate) , în felul jude
ţilor oraşelor noastre 4) . 

Ei sunt reprezintanţii Regelui, şi au ca da
torie, pe lângă apărarea 5) cetăţenilor, şi da
toria de a strânge şi administra venitul fis
cului şi cămării regale,  să facă să se observe 
ordinele şi edictele regale, să proteagă drep
turile regaliene ale monedei şi veniturile să 
rii 6) . 

In acel aş an, 1233, Regele Ungariei, Andrei 
al II-lea pune stăpânire şi pe vadul Dunării, 
luând Severinul, cu IJământul «terra) adia
cent, pe care îl pune în stăpânirea unui 
Ban 7) . 

' )  H . I, 1 . 325 .  Oneiul . o.  c. (,Com-orbiri Literar"" . 1 902, 728 .  

2�  Targa. Studii şi Do;-. I - I l I ,  X, �i Geschichte, I ,  167 .  

") Nlagazii! Istoric peniru Dacia, V, 61 ,  memoriu d in 
1 688:  (,Hi usqae ad hanc diem consen'ant sygillum comm;]

nitatis, licet pro illo apun ornnes suc"pssionc principes acris

simae litigatill11 esh şi .'\1 .  Lepădatl1 : Sigil1ile Romallulu·j şi 

Câm fJ uhmgutui, în (,Com'orbiri» , 1 906, 1 1 40-2. 

4) H. I ,  ,ezi H. I ,  2 '  30.  Confirmarea libertăţilor, Braşo

,"cnilor, de Ludm-ic cel Mare În 1 353  şi H. I, " 640 dato-

riile judeţului ceti!ţii Kulus\·ar. 

5) H. 1, 2. 29. Conferirea Comitat111ui L gocii lui Ni

colae Sirma, de I.udo\"ic cel Mare. 

6) \-ezi nota precedentă. 

7) Vezi asupra chestiunii şi li4!raturii, Drăghiceanu : l'o

di(a, În B uletinul Comisiunii Monumentdor Istorice, 1 9 1 2 .  

Şi în această «terra) Papa trim.ise călugări 
predicatori din ngaria, cari să converteas
că mulţimea oamenilor, «multitudo gen
tium) 1) , aflători aci . Ca să se evite un 
nou conflict în privinţa jurisdicţiunii teri
toriului, Regele Bela ceru Papei, în 1239, 
dreptul de legat apostolic, ca să asigneze 
acest pământ vreunui episcopat 2) , astfel 
cum avea acest drept şi Sf. Ştefan. 

Invaziunea tătarilor din 1241 strică, însă, 
mai toată organizaţiunea graniţelor ungu
reşti despre ţara noastră. 

In 1 247, când Bela al 1\ -lea procedă la o 
nouă organizare a acestor graniţe, pământl1-
lile dincolo de Carpaţi, «ab Alpis ultrasilvani) , 
ale ţării noastre, sunt designate de Regele 
lIngar : cele din dreapta Oltului ca «terra Ze
urini,), ţara Severinului, iar cele din stânga 
Oltului , ca (<tota Comania\), Cumania. 

In amândouă aceste tări se află amintiti, , , 
ca locuitori , Vlahii, (<Olati)}. 

In ţara Severinului, care era mult pustie, 
({deso18.ta) , până în 1 239, aflăm acum că 
trăia o mare mulţime : «populi multitudo su
percreverib> 3) . 

Cu acest prilej avem ştiri şi de primele or
ganizări politice ale acestor '\ lahi. 

Românii din ţ2.ra Severinului aveau două 
chenezate : ale lui Ioan şi Fărcaş, şi un alt 
chenezat, condus de Voeyodul Lytovoi sau 
L-ytuon 4) . 

Românii din Cumania aveau o ţară «terra) 
a Voevodului Seneslau. 

Ambele aceste tinuturi ale Severinului si 
, J 

Cumaniei, până la Dunăre, fură date cavaleri-
lor Ioaniţi, de Bela al IV-lea, exceptându-se 
dela donaţie chenezatul Voevodului Lituon 
şi ţara Haţegului, cum şi pământul Voevo
dului Seneslau, cari rămân Românilor (<01-

') H. I, }, 1 53, an. I � 37.  
') H .  I ,  } .  1 8 1 , H. I,  l '  1 75, an. 1 238. Papa îi dă drept 

de a face epi�copat fîn ţara numită Sc,erÎli·'. 
3) H. I, }, 1 82 .  

') Regretatul Onciul Înclina, in  urmă, pentru numirea I,i

toyoi ,  pe care îl găsi Împreună cu numele Basarab, În 

onomastica actuaEi a Basarabenilor. 
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lati, după cum l-au ţinut şi  până ad, <lJlrout de bani , «non modicam quantitatem pe

iidem hactenus tenuerunb>. cunie» , fu eliberat cu condiţia restabilirii 

Românii celor două voevodate sunt obli - tributului, datorit Regelui tmgar, <<tributum 

gaţi ca, în schimbul apărării lor militare de restauratur > 1) . 

către Ioaniţi, să dea jumătate din veniturile O nouă împrejurare contribue la întărirea 

tării lor ordinului, iar j umătate Regelui, prin Statului român, «de peste munţi» . 

�nagistrui ordinului 1 ) . Intre 1 3 0 1 ,  data stingerii dinastiei arpa-

Stăpânirea ordinului fu însă nimicită de diene, şi 1 308, data venirii dinastiei de An-

atacul bulgar d in 1 260 2) . jou, pe tronul Ungariei, în mij locul turbu-
Ţara Vlahilor, «terra Vlachorum» continuă rărilor şi slăbiciunilor ultimilor regi ungari, 

încă să existe. puterea domnitorilor români creşte. 
In 1 288, Papa Nicolae al IV-lea tri- In acest interval, Bărbat, Tihomir2) şi 

mite predicatori în aceste mai apoi fiul său 3) , marele 
ţinuturi 3) . Basarab Voevod <t&fMIKiH 1>(\0 

Voevodul ei Lituon «TI]!,; CdPdl>� :gOfROr\�» 4) (fig. 7) ,  
3J.axiac; a '  QXw ']J» , adică al Vla- cuprind toată stăpânirea un-

hiei, a.j tmsese chiar la oarc- gurească, aflată pe versan-
care vază, prin căsătoria tul românesc al Carpaţilor, 
fiicei sale 4) , cu lVIilutin, Cra- continuând a plăti tributul 
iui Serbesc. cuvenit coroanii , obţinut prin 

Sub minorul Ladislau al lupta contra lui Bărbat. 
IV-lea, Regele unguresc, Voe- La Severin nu se mal 
vod ul Lituon, cu fraţii săi, constată bani dela 1 29 1 - -
între cari s e  cunoaşte numai 1 342 5) . l,a Loviştea stăpâ-
Bărbat, ocupă chiar unele nirea lui Corlard încetează 
părţi ale Banatului de Seve- după 1 3 I I  6) . 
nn, reînfiinţat în 1 290, şi La Cârn p ulung , în cetatea 
poate chiar părţile depeste Saşilor, nu mai apar comiţi du-
0 1  t, «aliquam partem de Fig. ,. Basarab-Vodă şi solul lui Carol pă I 300,anul morţii lui Lauren
regno nostro ultra alpes exis- Robert, după Chrouicon pictum_ tius, ( Comes de Longocampo» . 
tentes» , nevoind a da cu nici un preţ vem- Acest oraş, prin comoditaţile de vieaţă ce 
turile cuvenite Regelui, din acele ţinu- le oferia, deveni Capitala 7) Ţării Româneşti, 
turi . întinse acum dincolo de Olt , mai ales sub 

In lupta contra Românilor, condusă de ma.rele Basarab, un nume amintitor ' al lui 

magistrul Georgiu, între 1 279-1 280, Lituon 1) H _  1, " 4 _1+ şi 483-
cade pe câmpul de luptă , iar Bărbat, fratele ') �umele se află şi la Românii din Serbia_ Vezi doe: . 

lui Ştefan roş pentru M-rea Zici i :  H. 1, 2, 774 -
său, fiind prins şi stors de o mare mulţime 3) li. r ,  1 , 62_1 _ Doc. din 1 32 2 :  (,B azarab filills Thocoml'ry'> 

4) Vezi grafitul morţii lui şi piatra de mormânt a lui 

' )  Diploma de eonEinnare a papei Inocent al IV-lea elin 

) 1 5 .1 ,  a actului lui Bela I V ;  H_ 1, l ' 249 . 

2) Vezi Drăghiceanu : Tfodi{a, în B uletinul Comisiuni 

�Ion. Istorice, au. 1 9 1 2 ,  98 
3) H. 1, l ' 4 83-
4) D .  Onciul : Origimle princiPatelo-r române, 1 73 - Nota 8o, 

după �ichepborus Gregoras şi Pachymercs_ Atât Pachy-
1l1eres mort prin 1 308, cât şi Nichephoros Gregoras mort 
In T 359, vorbesc cu autoritate de contemporani. 

Nicolae Alexandru V.  

") Vezi Drăgbic.eanu : Vod'iţf/, în  Buletin 1 9 1 2 , p .  <)8. 

6) In 1 3  [ 9, fiii lui Corald cedează a treia parte din ca
stelul dela Tălmaci, şi din Almaş, cUllinatnJni Petrc de Cis
nădia.  H. 1, l' 579 : iar În 13-22 ,  -:\'icolae de Tălmaci ce.U 
Regelui Bela al IV şi alte sate ce aparţineau stăpânlllui 
dela Tălmaci. H,  T, l' 5 8 ! .  

') Tradiţia din Cronica '[M i i .  NJagazin istoric I\": �întâiu 

au făcut oraşul ce-i zic Câmpulung, acolo au făcut şi biserică 

mare şi frumoasă şi Înaltă •. 
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Bezerem-ban, care se luptă cu Tătarii, la 
I24I 1) în dreapta Oltului . 

O nouă alianţă de familie contribue Ş1 mal 

mult la întărirea Statului român. 
O fată a lui Basarab, probabil numită 

Teodora, luase în căsătorie pe Alexandru, 
1'arul bulgar de Vidin, nepotul şi coregentul 
Ţarului Mihail , întemeietorul dinastiei Şiş
manizilor din Vidin 2) . 

Prin puternicul sprijin al lui Basarab, Ţa
rul :Mihail susţinu luptele cu Bizantinii din 
I323 3) . 

Şi �jutorul dat de Basarab lui Mihail contra 
Serbilor, deşi tenninat cu înfrângerea oştilor 
aliate şi omorîrea ţarului Mihail, la Velbuzd, 
28 Iunie I330 4) ,  contribue şi mai mult la 
întă1irea politicii decurse din această alianţă 
de familie . 

Căci, urcându-se, după moartea lui .Mihail ,  
pe  tronul ţaratului din Vidin, Ţantl Alexan
dru, ginerile lui Basarab, care, la rândul lui, 
îşi dete pe sora-sa după puternicul Crai al 
Serbiei, Ştefan Duşan, se făcll o coaliţie de 
familie «a celor trei puteri balcanice : Ro
mânii, Sârbii, şi Bulgarii al cărei vârf era 
întors tot aşa în contra Ungurilor, cât şi 
contra Bizantini1on> 5) . 

In aceste împrej urări , până la anul I330, 
<<ţara V1ahilon> sau cea de peste munţi, (<ultra 

1) Onciul : Originile, 1 56, nota 56. 

') C. J irecek: Geschichte der Bulgal'en ,  p .  290. 

3) Oncinl :  Origi nile, 1 77 .  Tennenul ee'; ovyyeo,Bhzxwv> pentru 

ţara românească, e llli termen topografic contimporan scrii
torului Ioannes Cantacuzenus ce moare pe la 1 38�1. 

') J agic: Ein Beitrag zur Serbischen A nnalistik în A rchiv 

fiiI' .<lavisches Philologie, 1 8Î6, (II) 83 : « H3h1Af·"" • .  MflXdH,n 

l. ţdP" n. CIMO;O MHoro;o II c" HHAI" WKP�CTH; . .  TdTdP' H lidCdPdlii 

nO;Inc" CO&O;o. şi Ştefan Duşan, în Zaconicul citat de Hasdeu, 
Neg'" Vodă, Bucureşti, 1 898, CLXL"'i:III este mai explicit :  
!1,\1:-1dll,\pd !.ţdPd &,I�rdpOAI" I I  IidCdPdliS ""dHKd, TdCTd dAl.i!dllAPd !.ţ4pJ, 

C1(o\IW" am"S'I'HX" TdTdP� Il . npo'IIIX" • . .  (Alexandrul, ţarnl 
Bulgar şi Ivanco B asarab, socrul ţanilui Alexandru, al 
învecinaţilor Negri-Tătari) . 

Confuz asupra acestor lupte vorbeşte şi Pietro Luccari Îl:! 
Copioso ristretto degli annali di Ra1�sa, Veneţia 1 605, 49. 
Vezi şi Onciul : Originile, 1 78. 

6) «Deren Spitze ebensogut gegen die Ungarn \Vie gegen 
die Byzantinen gekehrt wan. J irecek . o. c . ,  299, 304. 

alpes» , numită acum în diplomele cancela
riei ungare şi ale celei papale : <<terra transal
pina» , iar în cele sârbeşti : «Basarabina zeml
je» 1) , continuă să trăiască sub suzeranitatea 
Regelui Ungariei, Carol Robert . 

In I324, se ştie de mai multe legaţiuni 
ale trimisului Regelui ungar la « Basarab 
Voyvodum nostrum transalpinum» 2) ; iar 
în I327, Papa Ion al XII - lea desig

nează şi mai bine aceste raporturi de vasa
litate ale Domnului nostru, prin scri
soarea sa adresată <<ilobilului bărbat Basa
rab, Voevodul trall3alpin», prin care îl 
roagă să primească călugări inchizitori 
în pământurile sale, «aflate în regatul 
ungan) «in terris tibi subiectis m regno 
Ungariae consistentibus» 3) . 

Infrângerea dela Velbuzd, din I330, a oş
tilor lui Basarab, fu un puternic imbold, 
pentru ambiţiosul rege Carol Robert de a 
zdrobi pe puternicttl său vasal, care, însă, 
cum sptme cronica ungară, plătia regulat 
censul cuvenit coroanii tmgare : «censum de
bitum regie maiestati semper fideliter persol
visseb> 4) . 

In Septemvrie I330, Regele îşi îndreptă 
trupele prin Severin <<in terra Basarab Woy
voda Vlachorum» . 

In zadar Basarab promite 7°°0 de mărci 
de aur, Severinul, censul cuvenit coroanii, şi 
chiar pe umtl din fii săi, pentru a servi la 
curtea regală . 

1) Documente serbe din 1 349 şi 1 35 7  opresc transitul de 
a,me. ('n basarabinu zemlje�. Citat de J irecek. o. C. 290. 

') l\fartill Bulgarul fu trimis eplnribus vicibus., H. I,  l '  591 

3) H .  I ,  l '  600. 

4) Chronicon PiC/Ulii, scrisă la 1 358, ed. Florianus, CJwo

nica HungaroYf.ttn, 242.  Kee:s:istellţa nici unui motiv legal de 
atac, se vede chiar din documentele lui Carol Robert din 
1332 : H. r, l'  623. «Cum . . .  ad visitandam terram nostram 
transalpinam cum quasd3.m particulare gente nostra acces
sissemus et eam pacifice preambulassemus». 
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Acesta respinge grosolan oferta : «(aŞa să 

spuneţi lui Basarab : el este păstorul oilor 

mele, îl voiu scoate din bârlogul său de 

bărbi)} 1) . 
Totuş, greutatea drumului şi lipsa de 

hrană, îl fac pe Rege, care înainta spre «(cas

trul Arge.şu1w)} 2) să ceară armisti ţi u . 

Sub acest castru, pe drumul închis, de jur

împrejur, şi de amândouă părţile, de râpile 

proeminente, Carol Robert fu zdrobit, în 
două bătălii, de Basarab cu fii săi . Oamenii 

regelui «(cadebant quasi musce)} . 
Locul unde s'a dat bătăia este castrul 

Poenari de mai târziu, sau Căpăţânenii de 
azi 3) , numit Ş1 cetatea lui Negru-Vodă 4) 
(fig. 6 şi 8) .  

Fig. 8 .  Planul Cetăţii Argeş (poenari). 

1 ) Florianus: o. c. 2 4 2 .  

2 )  Florianns : o. c. H. I,  6�6. 

3) Il:>id. şi Chouicon Dubnicense : 1 24.  H. I, l '  62� ; I, 
fu3 ; H' � I ' fu 7 ;  H. � l '  fug ; H .  � 1 ' �3. 

4) Acest castru al Argeşului, sub care s'a dat lupta lui 
Basarab, este citat În raportul misionarulni catolic din 1688, 
111 agazin istoyic, V, 69 : .Cayneni aliqua parva arx, sed Ribnic 
et Argis arces bonae�. 

Această cetate al cărei plan îldăm la fig. No. 8,  de dimen
silmile ca. 40 m., aşezat pe un vârf de munte ca o căpăţânii 
de zahăr, pe versantul românesc, are o formă trillDghiulară, 
cu donjonul în colţul de vest şi cu ('ele două turnuleţe în col
ţurile de est. Trecerea dela donjon la turnuleţe făcându-se 
printr'un pasaj foarte strâmt. Cetatea, foarte mică, deabia 
poate adăpostl În casl11atele turnurilor până la 30 de soldaţi, 
1naximum. 

Ea se află în satul Căpăţâneuii de azi, lângă satul Poe
nati i ,  de pe care a fost numită, apoi, Cetatea dela Poenari . 

Ea nu este aceea despre care vorbeşte Strykowski îu 
1 5 7 4  (Hasdeu, Co!umna lui Tyaian., 1 87 1  şi A rhiva Istorică, 
IT, 7) car� confllDdă lupta lui Carol Robert cu luptele lui 
Ludovic cel Mare dela Cetatea Dâmboviţa (v. DIăghiceann, 
Buletin, 1 9 1 2, 89. Cetatea şi Schitul Negru- Vodă) pe care 
În realitate a vizitat-o şi Bauer (l1Ul1Ioire sur la ValacMe, 
Francfurt, 1 7 78), care ca şi Snlzer (Geschichte des transalpi
ntschen Daciens, Wien 1 78 1 ,  I) , greşesc când afirmă că 
aceasta cetate de pe Argeş ar fi o ('capelă pe llD foarte Înalt 
muntet. De fapt nu există nici o capelă. 

Cum a afirmat-o şi d. Lăpedatu, B uletin, 1 908, 1 82, această 
Cetate e 'ămaşita" din -t" " . 

. d . 
, - - .  ,, _apantrea conte lUI e LOYlştea, - care 
Insemna sfârşitul hotarului său în Argeş . 

Victoria lui Basarab , dela Argeş, 11 dete 
Voevodului liniştea până la moartea lui Ca
rol Robert în 1342 . 

Dar în documentele privitoare tot la lup
tele din 1330, posterioare, se vede senti
mentele actuale ale rege1ui contra <motoriu
lui nostru inamic)} 1) şi «jiilor săi , deţinătorii 
infideli ai pământului nostru transalpin în 
prejudiciul sacrei Coroane regale)} 2) . 

Căci , se pare, că, potrivit obiceiului tim
pului, Basarab îşi luase din 1335,  ca coregent, 
pe fiul său Nicola Alexandru, după cum An

drci al II-lea al Ungariei, guvernă cu fii săi 

Bela şi Coloman ; ţarul Bulgariei :Mihail, 

cu nepotul său Alexandru ; Ştefan Uroş al 

III-lea, al Serbiei, cu fiul său Ştefan Du
san ' si mai târziu lVlircea-Vodă al nostru 
, " 

cu fiul său Mihai1 3) . 

Neexistenţa nici lUlUi dnul1 pe aci, pe râul Argeş, pe care 
l-am cerceta.t până la muntele Negoiu, nu poate să îndrep
tăţească zidirea, pentru alte scopuri, a acestei Cetăţi nici 
din partea Ungurilor, nici din partea Românilor. Aparţinând, 
odată, de satul Poenari, aflat în apropiere, spre care dealurile 
de nord-vest se numesc până azi predel=graniţă, se numi 
În timpnrile stăpânirii româneşti, Cetatea din Poenari . 

De pe la sfârşitul ,eacului al XVIII, Poenarii ţin, 
însă, de Căpăţâneni , cum o dovedeşte inscripţia ce am gă
sit-o pe Ull <,mine ai al sfintei biserici din satul Poenari ot 
Căpăţâneni,). Cetatea fu reparată de Ţepeş-Vodă (Cronica 
Constantin Căpitanul, 1n Magazin I, 98) . 

Pe timpul lui Radu cel Mare sen-ia de inchisoare oame
n ilor politici (<<l-a aruncat în Cetate*, Hasdeu EtYlilOlogicum, 

III, 3032) ; ea avea o aşa importanţă încât castelanul castrului 
de Poenari (H. II, 2. 553) ,  semna la 1 507 În capul divanului 
domnesc. 

După d. Lăpedatu, găsiUl ael, la 1 524, garnizoană ungară. 
Tot pentru paza drumulni Oltului, Ludovic al II al Unga
riei luase această cetate, în schimbul Vurperului şi Vinţului 
cedate lui Radu dela Afumaţi. Negustori i  saşi Îngrijeau de 
aprovizionarea cetăţii. 

Impreună cu cetatea Lothorwar ea făcea parte din si
stemul înaintat de fortificaţii ce păzea drumul Oltului, for
mând bazele unui triunghiu, cu vârful în Tălmaci. 

Colonelul austriac Sprinfels (o. c.) arată cum pasul Câi
neni, poate fi apărat de cetatea Lothorwar, Rothenthurm şi 
castelul Landskron, lângă Tălmaci. 

Ladislau postumul, dăruind Sa�ilor castelul din Tălmaciu, 
dărâmă castelul Rothenthurm În 1 4 'i3, dar păstră J.othorwar 
pe care puse să-I repare. 

1 ) H. I, l '  62 7, an. 1 334. 
2) H. r, l' 633, an. 1 335. 
3) Bogdan : Relatiunile Ţării-Româneşti cu Bl'aşnvul, I, 

1 <)05. 7. <<Io Mihail Mare Voevod şi  Domn, slugilor domniei 
mele dela Cetatea Dâmboviţa . . .  căci de ,oi auzi niscaiva 
vorbe dela părintele domniei mele . . . ; şi p. 8 . . .  ,a pieri de 
mâna domniei mele şi a părintelui domniei mele» . 
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Aşa se explică actul omagial din 
I34-3, pe care Nicola Alexandru Ba
sarab, «quidam princeps seu baro poten
tissimus» , fiul şi coregcntul lui Basa
rab, îl făcu noului Rege al Ungariei 
Ludovic, aflat la confiniile Regatului 
«suum dominium sub sacra corona 
recognoscendum» 1) . 

Aşa se explică scrisoarea Papei Cle
ment al VI-lea, adresată nobilului băr
bat «Alexandro Basarati» , adică lui 
Alexandru al lui Basarab, spre a scoate 
din erezie pe «OlaC'hi-Romani» 2) . 

Marele Basarab muri în Capitala sa 
Câmpulung, în I352,  unde fu înmor
mântat, întrucât nu putuse termina 
curtea domnească din Argeş, pe care 
el o începuse, şi în care spera să aibă 
o capitală mai depărtată de hotarele 
ambiţiosului Rege al Ungariei 3) . 

Grafitul (fig. No . 9) amintitor al 
morţii sale îl numeşte mare, ca şi ins
c ripţia de pe piatra de mormânt a 
fiului său , icola Alexandru, mare 
nu în înteles de bătrân , ci în întc1es , , 

de mare prin faptele lui pentru conso
lidarea Ţării . 

Nicola A lexandru Basarab, mare Şl 
de sine stăpânitor şi Domn ( E . flIHKiu It 
Cdi\IOAP">KdRH"IH rocnoAdll,,4) fiul marelui 
Basarab Voevod (G"iH'h. RfilHKdro hdcdlldR;R 

ROfROAiR), cum e intitulat pe piatra sa 
de monnânL (fig. No. I I ) ,  coregent în 
timpul domniei tatălui său, cum am 
văzut, urcă scaunul domn2sc în I352 . 

') 1 .  Floriauus :  o. c. III .  1 3 S ,  şi H. 1, 2' 37, 

') H .  r, l ' 69 7 . 

") Vezi grafitul morţii lui (Fig. "1\0. 9) şi b adiţia 
posterioară păstrată in doc. lui Ştefan Cantacuzino, 

clin 1 7 1 4 , Ap. 20. A. S, Condica Monastirii Cârn-

pulung, 1 ,82-89: 

(,�eculae Alexandru Voeyod, feciolul răposatului 
Basarab Voe\-od . . .  ce le SWlt trupurile îngropate 

la aceast{l sfântă monasti re . . .  fiind atunci biserică 

dOlllnească n.e mil"» . 

4) In actele Fatriarhale : ţl.iya ; (3o'i{36(ja, %a i dvllivl:1), 
:oao?}, o�y) IJo{3J.axta" yezi Miklpskh et Miillrr. Acta 

patriarchatus Constantinopolitani 1, 383.  386. 
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CURTEA DOMNEASc..1t DIN A RGEŞ I J  

Situaţia sa faţă de Regele Ungariei , Lu

dovic cel Mare, este destul de puternică, pen

tru ca Regele să trimită prin preajma a nu

lui 1355 un legat, pe Episcopul Dimitrie din 

Oradea- Marea «ad Alexandrum Bazarabi , 

Vavvodam nostrum transalpinum» , spre a 
trata pace şi concordie 1) . 

Căsătorit Întâia cu o ortodoxă, dela care 
aVll ca fii : pe Vladishv 2) ,  urmaşul S2 U ] a  
domnie, apoi cu o catolică 3) , Clara, dela care 
avu de fiu pe Radu, urm�şul lui Vladisla v ;  
pe Elisabeta căsătorită cu ducele de Oppeln 4) ; 
pe Anca, regllla 
Serbiei, soţia lui 
Ştefan U roş5) , fiul 
marelui Duşan ; şi 
o altă fată căsăto
rită cu nepotul său, 
Sracimir, Ţarul din 
Vidin, fiul Ţaru]ui 
Alexandru6) ; şi pe 
Voislav, m ort tâ
năr 7) . 

Bazat pe aşa 
legături de fam.ilie, 
cari erau şi atâtea 

către sfârşitul domniei lui, recunoscând stă
pamrea Regelui asupra Severil1ului încă 
din timpul omagiului făcut în 1343 1) ; în 
apus marginile ţării sale netrecând de râul 
Prahovei 2) . 

El înfiinţă lVlitropolia Ţării Româneşti în 
I359, cerând Patriarhului de Constantin 0-
pole (illU numai odată ci şi adesea . . .  ca să 
fie de acum încolo Mitropolitul şi toată stă
pânirea sa, . . . sub judecata şi administraţia 
sfintei marei biserici» 3) . 

Această mitropolie fu ridicată pe locul 
unde, mai pe urmă, 
se ridică, pe fostele 
ei temelii, monas
tirea Argeşului de 
N eagoieBasara b4) . 

Din aceste legă
turi cu Constanti

nopole apare, pen
tru prima oară ca 
titlu alŢării Româ
neşti, numele de 
Ungro-Vlahia. 

coaliţii politice, 
trăi şi el in pace cu 
ambiţiosul ange
vin Ludovic, pâuă Fig. 1 0. Radu-Vodă, :Kegru şi Nicolae Alexandru-Vodă ; frescă 

din Schitul Negru-Vodă. 

Bătrân, cum e 

reprezinta t în bi

serica Schitul lui 

Negru-Vodă din 

Cetăţeni 5) , el mo

are la 16 Noemvrie 

') H. I, 2' 37 wccasione paeis et concordiae" .  
2) H .  I ,  2' 92 .  Ludovic în proclamaţia de răsboiu ('eius 

(Alexandri) filius, Ladislaus,) şi H. I, 2' 1 48, an. 136<), di
ploma lui Vladislav : «Alexander pater noster carissimus' ).  3) H. I, 2'  159. In scrisoarea papei Urban al V-lea, Doamna 
Clara, designa tă ca catolică, e arătată ca (<uoverca� lui Vladisla v. 4) Iorga : în Revista Istorică., an. VI, 1 920, 180.  

") H.  I ,  2' 1 58, Urban al V, În 1370, scrie : «nobili mulieri 
Clara, relicte quondam Alexandri 'Vayvoda in Wlachia» să 
scoaţă dela erezie pe împărăteasa Bulgariei, fiica sa, cum 
a scos şi pe Anca regina Serbiei ;  �i J irecek, Gesch-ichte der 
Serben, Gotha; 19I I ,  I, 4 1 4 ;  Iorga : Histoire des iJta/s ualca
niques, 1 9 1 4, 38.  

. 6) Godon citat de Karacsony, în Szazadok, 1910, nu poate fi fratele lui Vladislav, Voevodul Ţării-Româneşti, ci al Voe
vodului ard<,leau. Iată pasagiul lui Karacsonv :  (,Ori!lÎnea lui 
Vladi lav (Vlaicu) o dovedeşte o scrisoare 

-
din 6 

"
Ianuarie 

1 365, a regelui Ludovic l, cea dintâiu ştire imediat despre el: Pe fratele său Godon, îl aminteşte scrisoarea lni din 1 3 77, dlll Archi\'a familiei Szirmay'), 
') Vezi fotogJ'afia pietrei lui de mormânt (Fig. No. 50). 

BuleUnuJ Comisiunii Monumentelor Istorice. 

1) V. Drăghiceanu : o. c. Vodi�a. 98. 
') H .  I, 2' 58.  Ludovic conferă Braşovenilor libera tre

cere <,inter Bozam et Prahova a loco Uz ubi f1uvius Ilonc1r!l 
VOC:ltus in Danubium usque locum, ubi f1uvium Zereth no
minatur simileter in ipsLllu Danubium cadlmh. 

3) V. Iorga: Geschichte r, 276 şi Onciul: Originile, 1 87. 
') Se credea că această Mitropolie a putut fi în Biserica 

Domnească din Argeş. Gavril Protul o spune lămurit în 
darea de seamă a festivităţi lor sfinţirii sfintei monastiri Argeş : 
«Şi sparse mitropolia din Argeş, din temelia ei şi zidi în loeul 
ei altă svântă biserică�. (Magazin, IV, 261) . 

Inscripţia slavă a Illi Neagoie : (,dorinţă şi osârdie având 
către această . . .  biserică . . .  pe care alU găsit-o domnia
mea la Curtea-de-Arg�ş, drt!Îmată şi neîntărită • .  (Tocilcscu : 
Bis. ep. Curtea de-A rgeş, 32) . 

Hrisovul de fondare al Episcopiei de Argeş (Colecţiile Comi
siunii MOD . Istorice) cum şi documentul lui Alex. Ipsilant, dat 
Sf. Episcopii de Argeş : <,Din vechime zidită monastire de . .  Nca
goie Basarab . . .  în locuI unde mai înnainte au fost Mitropolia 
Ţării, pe vremea când scaunul domnesc era în oraş Argeşului • .  

") Vezi Drăghiceanu: Buletinul, I 9 1 2, 9°,  şi ilustraţia No.  10. 

2 
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1364 (fig. No. I I ) ,  ca mare voevod şi de 
sine stăpânitor 1) , fără a fi terminat lucrările 
curţii domneşti din Argeş, pe cari le înce
puse tatăl său, de aceea se şi îngroapă în 
Biserica Domnească de lângă casa domne
ască din Câmpulung. 2) 

Vladislav-Vodă, urcat pe scaunul de dom
nie al tatălui său, în 1364, îşi începe domnia 
refuzând recunoaşterea suzeranităţii Regelui 
ungar : «eng1-
ându-şi un titlu 
fictiv» , fără a 
ţine seamă de 
Rege «a quo 
sua debent in-

signia» , dela 
care trebuie să 
depindă insig
nele 3) . 

nându-i prizonieri patm am 1ll Croaţi� 1) . 
Vidinul, luat în Iunie, fu pus, mai întâiu, 

sub căpitanatul Voevodului Ardealului, apoi 
fu transformat în «Banat al Bulgariei» 2) . 

Vladislav răspunse la aceasta printr'un 
atac în Transilvania, asupra Tălmaciului 3) . 

Dar pericolul ce-l prezintă şi pentru Rege 
şi pentru Vladislav atacurile lui Şişman, 
Ţarul dela Târnova, care unit cu Turcii, ata

cară Vidinu14) , 
îi determină pe 
amândoi ca să 
se împace. 

Incă din 1365 , 
dela Orşova, 
Ludovic, fă
când o delimi
tare, numeşte 
pe "\ ladislav 

De aceea Lu- «, oivoda nos-
dovic cel .Mare ter Trcmsa lpi-
chemă pentru nus» 5) . 
24 Fevmarie Propagal1 da 
oştile în jurul făcută în Vidin 
său, la Timişo- de calugării mi-
ara4) , pe unde noriţi ai Re-
probabil avea gelui , face ne-
intenţia să ata- suferită stăpâ-
ce Severi nul. mrea ungară. 

Dar moartea Sprijinit de o 
J'amlui Alex. revoltă a locui-
dela Vidin, în torilor, Vladis-
primăvara anu- lav-' odă luă 
lui 13655) , îl de- , id;nul 6) prin 
termină să por- Fig. I I .  Piatra de mormânt a lni Nicola Alexandru B asarab. Fevruarie l36g. 
nească mai bine contra celui mai slab, Aceasta avu de urmare expediţia de pe
Sracimir, cumn�tul lui Vladislav, pe care îl deapsă a Regelui Ludovic. 
luă prins împreună cu sora lui Vladislav, ţi- Oştile ardelene, conduse de Voevodul ar-

1 )  H.  r, 2' 92, proclamaţia lui Ludovic din 1 365 : ('quia 

quoudarn (�.lexander) \Vaywoda Transalpinus tanquam iru· 

memor beneficiorum a nobis receptorum, fideru suum expavit •. 
2) Vezi ilustraţia No. I I  şi hriso\'ul lui Gavril Moghilă, 

Coudica C;împulungului, I, 72 .  

3 )  H.  r ,  o. 92. Proclauraţia de  răsboiu a lui Ludovic. 

4 )  Vezi -ihid. 

' )  J ir!'cek: Geschichte der B 11lgaren, 324 .  

') Iorga: Luptele pentru stă�ânirea Vidim!lui, (,Convorbiri 

Li t!'rareo, r 900, 981 . 
2) Ibid. 
') Onciul : Orig'imle, 191, 194. 
') J irecek:  o.  ,o . 3 2 7, Iorga ;  o.  c. 983. 

5) Onciul : o .  C. 190, nota 95. 
6) Iorga: o. c. 985, Onciul o .  c. 193 .  Starine, Zagreb . r 890. 

x r r, T I .  Vidinul luat «per regem Bozorad,). 
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delean Nicolae, şi de Vicevoevodul Petre, în 

primăvara anului 1369, pe când Regele îna

inta dinspre Dunăre, intră În regiunile lalo

mitii, unde suferi o înfrângere ca cea de pe , 
timpul lui Carol Robert 1) . 

Aceste lupte aduc iar împăcarea Regelui 
cu Vladislav, prin Noemvrie 1369 2) . Con
diţiunile împăcării fură eliberarea cumnatu
lui Sracimir, şi reinstalarea lui pe sca nnul 
dela Vidin pe chezăşia lui Vla<;lislav-Vodă 5i 
a lui Dobrotici 3) , despotul bulgar dela Vama. 

Reclmoscând la nevoie pe Ludovic, ca (<lla
turalis do minus nostru generosus) , Vladislav 
trăi independent ; bucurându
se, încă dela împăcarea din 
1365 , de feudele ce-i fuseseră 
conceda te de Regele ungar, 
organiza te de pe moda fran
ceză ca ducat de Făgăraş şi 
Banatul, mai vechiu, de Se
venn. 

In această calitate deşi el 
se Întitulează : «Ladizlaus dei 

Nu mult după aceasta, Vladislav, care Îu
temeiase la 1370, o

· 
mitropolie «a unei părţi 

a Ungrovlahiei, spre Severim 1 ) înfiinţând 
monastirea \ odiţa 2) şi aVll relaţii cu Si. 
Munte 3) muri în reşedinţa sa dela Curtea- de
Argeş, îngropat fiind în Biserica Domnească4) . 

Rad'u-Vodă, zis Negm (fig. 12) ,  fratele lui 
Vladislav 5i fiul lui iculae Alexandm Ba
sarab 5) , urmând pe tron Între 1374-1385 , 
avu o domnie care formează capitolul cel mai 
obscur al istoriei Românilor, întrucât .el nu 
e amintit de nici un i?vor extern şi nu a ră
mas dela el nici lm document direct, afară de 

o serie de monete 6) , cari în 
genere ,au această inscripţie 
slavă sau latină : Radul. Voe
vodul Transalpin sau al Va
lachiei. 

Cronica tălii, scrisă târziu, , 
în veacul al XVII-lea, necu
noscând pe nici unii din domnii 
amintiţi până. ad, cu excepţia 
lui Alexandru-Voevod, incepe 

gracia Voivoda Transalpinus cu dânsul istoria. ţării româ-
Banus de Zevrinio, dux de Fu- neşti, socotindu-l de descăle-
grus) 4) ; el îşi afirmă până la cător : «când au fost la cur-
moarte independenţa sa. sul anilor dela Adam, 67y8 

După înfrângerea oştilor ( =  1290) , fiind în ţara .ungu-
sârbe-române la Cirmen 13715) rească, un voevod ce l-au che-
se pare că relatiunile cu Un- Fig. 1 2 . R adu-\'odă Negru, copie de Tătă- mat Radu - Negru voevod , ' , 
garia iar se înăspriră, mai a răscu din Episcopia Argeşului, 1 860. mare herţeg pe Almaşin şi 
les după ce Vladislay, inaugmând politica Făgăraşl1 , ridicatl1-s'al1 de acolo cu toată 
lui Radu, Dan şi Mircea, asupra regitmii casa lui şi cu mulţime de noroade de Ro
«Podunaviului) , Dunării, pe contul duş ma- mâni, Papistaşi, Saşi, de tot felul de oame
nului lui Sracimir şi al său, Şişman dela ni, pogorându-se pe apa Dâmboviţii, îl1ce-
Târnova, se instală la Nicopole 6) . put-au a face ţară nouă) 7) . 

Prin anul 1374 trebuie să fi mmat o ----I) Onc-iul : Origin ile. 1 96 .  
ciocnire 7) a Regelui Ludovic cu oştilelui Vla- 2) Drăghiceanu : o, c . •  Voeliţa 
dislclv-Vodă. 3) In Catholicon se păstrează ° icoană ncidcntificată încă 

bîne, alui aloaVV1) fJi.av-daJ.afJor; ,dya; fJoe{16(ja; şi ' Ava. 

1) Onciul : o. c. 1 93 . 
' ) Onciul : o. c. 1 93 .  
" )  Iorga: o. c. 987.  

') V ,  Onciul : Titlul l u i  lvIircea cel Bătrân. Convorbiri 
I . i L(·rare. 1 902.  197,  doc. din / 368. 

S) Iorga : ibid. 99°. 6) Iorga . ibid. 296. 
') Ondul : Titlul. ibid. 1 903. 22. Iorga. ,tbid. 997. 998. 

Vezi Millet et Pargoir : Inscriptio12S clmJt·iennes dtt mOllt A !hos . 

Paris. 1 9°-1 . 

4) \'ezi lllai departe şi ilustraţia �o. 3 2 •  33. 

S ) In hrisovlIl său, din 1385,  Dan-Vodă îl nU1lleşte tată 

(po,\ln--k.\-k ,,,,,,) . iar pe Vladislav unc1llu (C'rplH�) . 
6) Vezi articolul d-Iul Moisil. 
7) Istoria Ţări i Româneşti de când aII desccU-icat Roman·i:, 

Magazin IV, 23 1 .  

2* 
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Lucrul nu este de mirare Întrucât din 
veacul al XVI-lea, de când domnii şi boierii, 
cătau să-şi dea seama de începuturile ţării 
româneşti, din lipsă de documente, nu se pu
teau coborî decât până la Mircea-Vodă şi 
tatăl său Radu, în ale căror timpuri socot 
ei întemeierea tării românesti . , , 

Incă din 1547, Mircea Ciobanul, întărind 
o danie Monastirii Tismana, care e fondată 
de Radu-Vodă, şi terminată de fiul său Dan, 
ce tind hrisoavele acestei proprietăţi o con
firmă <<pentrucă e bătr�nă şi dreaptă moşie, 
monastirii încă dela zidirea ţării româneşti» 1 ) . 

Şi faptul că în cancelariile Domnului n u  
s e  mai cereau origina1ele titlurilor de pro
prietate, pentru reconfirmarea a vechilor pro
prietăţi bine cunoscute, luându-se de bune 
numai spusele călugărilor, contribui ca, înce
tul cu încetul, adevărului istoric să se substi
tue legenda, iar în cazuri de grele pricini se 
făcură chiar falsuri, cari, în cele din urmă, 
prin strecurarea în documente, ajunse mo
netă curentă pentru primii noştrii cronicari. 

Neputinţa de a ceH bine unele date con
tribuie şi ea la întărirea legendei. 

Pe cinci căi se îndeplini, astfel, această 
falsificare a adevărului istoric : 

1 .  In confirmarea titlurilor de proprietate 
ale monastirii Tismana, 2 .  ale monastirii 
Câmpulung, 3 .  ale monastirii catolice din 
Câmpulung, 4. în confirmarea privilegiilor 
oraşului Câmpulung, 5 .  şi prin vieaţa sfintei 
Filoftei . 

Confirmarea documentelor monastirii 

Tismana 

In documentul din 1385 , 3 Oct . ,  Dan Vodă 
spune lămurit că a găsit <<la locul ce se zice 
Tismana, o monastire cu toate lucrurile ne
săvârşite, pe care cel întru sfinţenie, bine
cinstitul Voevod Radul , părintele domniei 
mele, din temelie au ridicat-o, dar cu scur-

') A. Ştefulesct1 : ill[onastirea Tismana, 1909, 233 : 6111f'MI 
WT C .. 3A411111 &ldWK�H 3<.11.IH, şi hrisovul din 1547 p. 236. Chiar 
Şerban Cantacnzino numeşte epoca lui Mircea cu acelaşi epitet. 

tarea vietii n'au săvârsit-o . . .  pe aceasta , , 
dar a binevoit domnia mea . . .  a o desăvârşi 
cu zidirea şi a o întări. . .  Către aceasta, în
tăreşte domnia mea şi câte a adăugat cel 
întru sfinţenie răposat părintele domniei mele 
Radu-Vodă : satul Vadul Cumanilor cu To
porna şi Balta Bistreţul , dela Topliţa până 
la gâr1a cea repede, mai sus de Covăciţa, cu 
satul Hrisomunţii, şi Tismana, pe amândouă 1 ) 
părţile, cât a fost ligăşească şi ruşească». 

Documentul original dela Radu-Vodă pen
tru aceste donatii nu a rămas, întrucât Dan . , 
Vodă nu-l citează. 

Toate reconfirmările ulterioare ale titlu
rilor de proprietate ale acestei monastiri, nu 
pomenesc nici un document al lui Radu
Vodă, până în veacul al XVI-lea. 

Astfel, în confirmările ulterioare, :lVIircea 

Vodă, fratele lui Dan, spune că Tlsmana, 
<<părintele Domniei mele, 10 Radul-Voevod 
din temelie a înălţat-o . . .  şi răposatul fratele 
Domniei tp.ele a întărit-o» 2) . 

Dan al II-lea în 1424 : a zidit-o «Radul Voe

vod bunicul « A'kA" » şi terminat-o părintele 
său Dan 3) . 

Vlad Dracul, în 1439 : <<pe care părintele 
părintelui meu Mircea Voevod : Radu] Voe

vod, din temelie a înălţat-o» 4) 
Ra.dul cel frumos, în 1464 : <<pe care părin

tele meu (Mircea) a întărit-o» 5) . 
Pătraşcu Vodă, în 1555, <<văzui cartea ră

posatului Dan-Vodă şi a lui :lVIircea-Vodă» 6) . 

Petre Schiopul, în 1560, la fel 7) . 

Alexandru al II-lea, în 1569, - după ce din 

anul 1532 monastirea Vodiţa a lui Vladislav 

se contopise, ca administraţie, cu Tismana 

strecoară, pentru întâia oară, afirmarea ('ă 

1 ) Ştefulescu, o. C.,  1 68 : Condica Comisii dDcumentaie 

Tismana 1, 2 .  
2) 1387  Iunie. Venelinu :  Vlaho-b·ulgarska gramotă, 9-1 2 ,  

Ştefulescu, o .  c . ,  C .  T.  2 I I ,  Arhiva Istorică, 226.  
3) Condica Tismana, (docum.) 1 .  2 1 4 ,  III, 267 Ştefulescu, 

O. C , l n ·  
4 ) C. T .  1 ,  2 1 6. 
5) C. T. 1, 2 1 8 .  Ştefulescu, o. c. 190, 
6) C. T.  1 ,  2 1  verso, Ştefule.�cu, o. C., 243.  
') C. T .  1,  47 .  
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acele moşii ale Tismanei sunt vechi «încă 

dela zidirea ţării româneşti, mai Întâiu de 

N egru-Vodă 1)). 
Tot el în 1576, într'alt hrisov, confirmă 

monastirii Tismana, satul Cumanii, care am 

văzut, din hrisovul lui Dan, că fusese dat 

de tatăl său Radu, care însă e numit nu

mai Negrul-Vodă : «care au fost daţr monas

tirii . . .  încă din zilele răposatului Negru

Voevod» 2) . 
In acest hrisov se introduce şi prima 

falsificare : «a cetit donmia mea, şi cartea ră- . 

posatulni Negru-Vodă de întărire», care însă, 

după cum am văzut, nu a existat nici odată. 
Dovadă pentru aceasta, e confirmarea lui 

Radu Mihnea din 1622, care pentru aceleaşi 
sate date Tismenei de Radu-Vodă, citează 
numai documentul lui Dan,  fiul lui Radu 
din 1385, i '  Oct. ,  pe care singur îl cunoaştem 
ca mai vechiu 3) , după cum şi confirmările 
lui Alexandru Iliaş, din 1628 4) , ale lui Matei 
Basarab din 1635 5) , şi mai ales din 1658. 

Constantin Şerban Câmul, în 1656, reedi
tează falsificatiile lui Alexandru al II-lea , , 
afirmând că a văzut «cărţi şi hrisoave bă
trâne ale lui Negru-Voevod, şi ale fiului lui, 
Dan -V oevod» 6) . 

Totuş, ispravnicul de Craiova, din 1658, 
nu citează decât cartea lui «Dan Voevod, sin 
Radu-Vodă» 7) . Deasemenea Duca-Vodă în 
1677 8) . 

Sub Şerban Cantacuzino, în 1681 ,  toată 
legenda cronicii noastre cu nume, cu an, 
cu totul este pe deplin făurită. El întărind 
satul Cumanii Tismenei, spune că este dat 

1) Hrisovul lui Vladislav pentru Vodiţa, publicat în fac
simil de Haşdeu, în Negru-Vodă. Documentul lui Alexandru 
în Ştefulescu, o. c. 26 1 ;  SilI"''''' WT c�3A411111 3'.1\'" &'14UJI(0. 3MI,II 

np�RO 01' H.rpŞ,1 RO'ROA4. 

2) C T. I, 220 Ştefulescu, o. c. 269. Columna lui Traian, 
1 87 1 .  Reproducere în Hasdeu : Negru- Vodă . 

3) C. T. III, 330 verso ; Ştefulescil, o. c. 299. 

') C. T. III 332, v. 
• ) C. T. I, 222,  v. Ştefulescu, o. c. ,  3 l  1 ,  322. 

6) C. T. III, 306. v .  
') C. T. I ,  224.  v; 
8) C. T. I, 228, v .  

monastirii de răposatul bătrânul, Radu Ne
gru-Voevod, «precum am văzut domnia mea 
şi hrisovul Radului Negru-Voevod, . vleat 
6800» (1292) 1) . Tot el falsifică chiar citate 
din hrisovul lui Matei Basarab, pe care 
l-am văzut. 

Sub Brâncoveanu, 1702, Cantacuzino, 
1714, se arată de asemenea cărţile răposatului 
Negru-Vodă şi cartea răposatulni Dan-Vodă, 
«sin Radu Negru-Vodă, leat 6894» (1385) 2) . 

Deasemenea Banul Craiovei, din 1742, CI
tează aceleasi cărti 3) . , , 

Confirmarea documentelor manastirii 

Câmpulung 

In acest oras era o Biserică Domnească , ' 

capelă a 
.
palatului, zidit probabil de Ba-

sarab-Vodă sau tatăl său Tihomir, pe la 
1315 (6823) . 

Biserica se strică de cutremur la 1628, sub 
Alexandru-Vodă lliaş. Matei Basarab o re
zidI în 1636 4) prefăcând-o în monastire. 

In vechea biserică ruinată, Matei Basarab 
află o inscripţie zugrăv.ită, după obiceiul 
timpului 5) şi printre «zugrăvelile foarte fru
moase», cum spune el 6) , portretul acelui ce 
zugrăv.ise biserica : al lui Radu-Vodă, al fiu
lui acestuia Dan şi al tatălui lui Radu : Ni
cola Alexandru-Voevod. 

Aceste portrete existau în biserica lui Ma
tei Basarab până la cutremmnl din 1819, 
fiind văzute de Stolnicul Constantin Canta·· 
cuzino, autorul «cronologii» . Vorbind de 
Dan-Vodă, el zice : «La monastirea Câmpu
lungului, unde este zugrăvit, se numeşte fiul 
Radului-Vodă, Negru» 7) . 

1) C. T. 1 ,  23 1 ,  Ştefulesru, o. C . ,  3 7 1 .  
2) C. T. I I I  3 3 9  ş i  308 v .  
3) C. T .  I ,  234.  \ 
') V. Iorga : Inscripţii din Bisericile Româmei, I, 1 23, 1 29. 

Condica mânăstÎIii Câmpulung 75-78. lliisovul lui Matei 
Vodă, 1 64 7 ,  Apr. ID. 

fi) Biserica Domnească din Argeş, Coziea şi  bisericile 
contimporane din Serbia. Vezi Millet : L'art serbe . 

6) Vezi, C. C. I, 75, 78 <dar pe dinnăuntru cu zugră,iri foarte 
frumoase •. 

') Citat de Şincai, Chronica Românilor, 1 886, I, 436. Tu
l1u�li ed. Sion, 1 2 7 .  
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Deasemenea despre Nicola Alexandru Printre posesiunile târzii ale acestei biserici, 
"\ odă : (tia monastirea Câmpulungu1ui se vede la 

'
început, - apoi, dela Matei-Vodă, monas

zugrăvit ctitor, ţiind biserica» 1) . tiri -� află şi o moşie, Bădeştii, pentru care 
Şi l\llitropolitul Neofit , în vizitaţiile sale se iscă un proces, în al XVI -lea veac, ce dură 

din 1747, văzu aceste portrete : «ael în bi- până în veacul al XVIII-lea, şi care se poate 
serică este zugrăvit Negru-Voevod, şi fiul urmări în toate . fazele lui, din actele ră
lui, Dan Voevod, şi un Nicolae a lui Alexandru mase. 
(sic) 2) , pe mormântul căruia este şi o in- Pe timpul lui Mihnea Vodă 1 ) (1508 -1510) 
scripţie» . în turburările politice de atunci, Badea Stol-

In pisaniade fondarezugrăvită,J\lIatei-Vodă, nicul Boloşin, expatriindu-se, zălogi sau vân-
însă, nu putu nimic ceH du moşia sa «de baştină» , 
afară de an, la care confLm- Bădeştii, moşneanului Stan 
dând pe i" cu (J ceH 6723 Dolofan, pentru 5000 de 
(S\�Kr = 1215 )  în loc de 6823 aspn. 
(S\UKr = 1315)  3) . La reîntoarcerea lui Ba-

Astfel, din asocierea nume- dea Stolnicul în ţară, se 
lui lui Radu, aflat în por- iscă un proces pentru ace-
tretele ctitorieeşti ale bise- astă moşie, Dolofan pretin-
ricii , cu data de 1215 ,  greşit zând că a cumpărat moşia, 
cetită din inscripţia bisericii, iar Badea afirmând că a zălo-
ieşi un Radu-Vodă Negru, la git-o, numai. 
1215 ,  care este în contrazi- Petre-Vodă Schiopu1 dete, 
cere chiar cu teoriile istorice la 1564, dreptul la proprie-
ce se formează pe timpul tate lui Stan Dolofan. 
lui Matei Basarab, cum vom Alexandru-Vodă, în 1570, 
vedea, cari pun pentru Ne- dete dreptate lui Badea 
grul-Vodă anul 1 290. Stolnicul, obligându-l să dea 

Dealtfel o stăpânire româ- cei 5000 aspri 2) ce-i luase 
nească la Câmpulung, ante- dela Dolofan. 
rioară anului 1300, este ex- Mihai Viteazul în 1596 dă 
dusă, cum am văzut. dreptate iar fiilor lui Dolo-

In 1826, sub Grigorie fan, cari pretindeau că nu 
Ghica - Vodă (fig. No .  13) ,  Pig. 1 3 ·  Radu-Yodă Negru ,  frescă în all primit cei 5000 aspri 3) . 
refăcându-se biserica, prin Monastirea CâllJpulungului. Dar în 1 597, tot Mih8.i Vi-
arhitectul Frantz \Valet, se refăcu portre- teazul dete dreptate lu i  Radu-biv-vel Comis 
tele, mai sus numite,  afară de ale lui Dan. din Cepari, ginerile şi moştenitorul lui 
Ele există şi azi , şi despre ele vom vorbi Badea Boloşin, căruia îi confirmă moşIa 
mai departe. Bădeştii 4) . 

1) Citat de Şiucai o. c. 5 2 2 .  Tunusli o. c. 1 2 8. Fotino. 

Istoria Geneyală a Daciei, ed. Sion. 1 889, 1 3 .  

2) �eofit: Notele de călătorie ce am fă<:ut prin eparhia 

auasta. B iser'ica ortodoxă J 8 76- I 877, 1 80 .  

' )  Aşa se explică şi  ştirea lui  Luccari, Copioso ristnllo 

degl-i al7n ali di Rau.sa, Veueţia , 1 605, 48. (,_ egro Voevoela eli 

natioue Uugaro, padre di Vlaico, nel J 3 T O, s'era i l11padro
uato di quella parte eli  Valachia�. 

In 1618 intervine un fals. 

1 ) Vezi hrisoavele citate de Neofit Mitropolitul: al lui 
Petru Schiopnl, 1 564 În C. C .  r, 84, v, au . 1 74 5 .  

2 )  C . C.  70, v .  
3) C. C .  84. Vezi Cartea de jnelecată a el.ival1ului lui 

Neofit Mi tropol itul . şi Î I .  
' )  C.  7 T .  
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Probabil că Radu Ceparul,  pentru a scăpa: 
de perspectivele unui nou proces, dărui mo
sia Bădestii Bisericii Câmpulungului, care, iJentru a�şi menţine a posesiunea, cu dreptul 
de moşie de baştină, o intercală printr'un 
falş într'o carte a lui Nicola Alexandru 
Voevod şi o ocolniţă ce, în adevăr, existau 

în Biserica Câmpulungului. 
. . 

In I618,  Gavril Movilă dete acestei bise
rici «din oraşul Cârnpulungului . . .  care este 
zidită de răposatul Negru-Radu-Voevod. ( ! ) 
Bădeştii . . .  dreaptă moşie, . . .  miluită de ră
posatul 10 Niculae Alexandru-Voevod, fe
ciorul bătrânului, răposatului 10 Basarab 
Voevod, nepotul răposatului Negru Radu 
Voevod» , pe motivul că a fost (<Împresurată 
şi călcată de un boier puternic Badea Bolo
şin StolnicuJ.» «5i au arătat popii şi o carte 
bătrână a răposatului Neculae Alexandru 
Voevod, când au fost cursul anilor 6860 
( = I352) unde erau toate milele sfintei 
biserici, scrise de răposatul Neculae Alexan
dru -V oevod» 1) . 

Astfel că moştenitorii lui Dolofan pier
dură procesul cu biserica d in Câmpulung 
de astădată care nu stăpânise niciod ată, 
de fapt, moşia Bădeşti . 

Procesul dură până în I 745, când în faţa 
Divanului, prezidat de Mitropolitul Neofit, 
românii din Bădeşti arătau « cu ce temeiuri 
cer să fie slobozi» 2) . 

Din hrisovul lui Gavril Moghilă, dat cu 
prilejul acestui proces, reiese că genealogia 
lui Alexandru Basarab se face numai pe 
spusele preoţilor, conform legendei ce încep
use să se creeze, cum am văzut dela Tismana, 

iar întroducerea moşiei Bădeşti, în cartea 
existentă a lui iculae Alexandru-' odă 
se face printr'un fals. 

') c. C. 7 2 .  
2) " ezi Hrisoavele lui Matei Vodă, 1 64 4 .  p .  7 4 ,  C .  C. 1647 .  

75-78 ; Antonie Vodă, 167°. p .  80-82 ; Ştefan Canta· 
cU2ino, 1 7 1 4 . p.  82-84 şi Cartea de judecată a lui Neofit·, 
an. 1 745 .  p.  84. 

Docume1itele de confirmare ale privilegtwr 

oraşului Câmpulwng 

Oraşul Câmpulung s'a bucurat de anumite 
privilegii cetăţeneşti . 

Radu Mihnea-Vodă, în 16I5 ,  şi Leon-Vodă 
în I 633, citează ca cel mai vechiu hrisov 
pentru «a5ezământul oraşului» , hrisovul 
lui :lVIihail, fiul lui Mircea din 1392 
(6900) 1) . 

Matei Basarab,pentru prima oară, în I636, 
dată când termină monastirea din Câmpu
lung, pe pisaniea cărei scrisese că a zidit-o 
«Radu Negru . . .  când au fost cursul anului 
dela Ad:ţm 6723 ( I215») 2) , confirmând pri
vilegiile anterioare ale oraşului, citează hri
ovul strămoşului domniei sale «Radu Negru 
Voevod, leat 6800» = 1290) 3) ,  deşi într'un 
hrisov, din Decemvrie acel aş an, pomeneşte 
că cel mai vechiu hrisov al oraşului tot pe al 
lui Mihail din I393 ! 4) 

r: onfirmarea documentelor bărăţiei catolice 

din Câmpulung 

Intr'un proces de proprietate între bără
ţia catolică cu monastirea Câmpulungului, 
baraţii susţineau în divanul lui Constantin 
Serban-Cârnul că acel loc îl are bărătia «dela J , 

Doamna Marghita, care a- fost catolică a ră
posatului egru-Vodă» 5) . 

Marghita, însă, cum vom vedea, de pe po
melnice, a fost soţia lui Basarab. 

In spusele, nesprijinite pe documente, 
ale baraţilor, se vede pentnl prima oară, 
pentru a se da mai mult temeiu preten
ţiunilor lor, afirma!ea că Negru -Vodă este 
Basarab. 

In toate docurr.entele ce le am văzut, Ne
gru·Vcdă nu e decât R�dul-Vodă, tatăl lui 

' ) Magazin V, 332, 334.  
2) Iorga: InscriPlii, I, 1 28. 
3) j\1" agazin, V, 338. 
') Ibid. 340. 
.) Al. . Lepădatn : Ma.1'ghita Doamna lui Negrl{- Vodă, în 

Con v orbiri Literare, 1 9°2, I T  1 4 .  
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:lVIircea, şi numele de Negru nu e' asociat în 
toată legenda noastră istorică decât de nu
mele lui Radu. 

Legenda sfintei Filaftei 

Relicviile sfintei Filoftei (fig. 14) ,  aflate 
în Biserica Domnească din Curtea-de-Argeş, 
îşi avea un sinaxar, pe vremea lui Matei 

Basarab 1) . 

lVIitropolitul Neofit, în vizitaţiile sale, ne 
spune că acel vechiu sinaxar slav se pier
duse, fiind dus de un boier în Moldova 2) .  

Deaceea el se văzu nevoit a alcătui, din 
auzite, vieaţa şi slujba sfintei Filoftei . 

Episcopul Argeşului, Iosif, în 1815 ,  dorind 
a avea o vieată exactă, se adresă lui Isac das- . , 
călul din monastirea Neamţului pentru a în
tocmi slujba Sf. Filoftei, pe care o şi dete 
Bisericii Domneşti, în Noemvrie 30, pentru 
ca după ea «de acum înainte să urmeze po
menirea sfintei . . .  neschimbat la ziua prăz
nuirii ei 3) . 

După această slujbă, muceniţa ar fi bulgară, 
din Târnova, adusă în Biserica Domnească 
din Curtea -de-Argeş (,de Radu-Vodă, carele 
era atuncea Domn în Ţara Românească, 
poate cel poreclit Negru, de carele şi biserica 
este zidită)}. 

De fapt această vieaţă alcătuită foarte 
târziu, de pe auzite, nu e conformă ade
vărului. 

Sfânta Filofteia fu adusă în Târnova de 
ţg,rul Caloian 4) , din oraşul Molybotum, un 
sat în Palestina (ţinutul Pamfiliei) ; ea ră
mase în Târnovo şi după asediul ei de Turci 
în 17 Iulie 1393· 

Sracimir, Ţarul din Vidin, ° transportă 

l} Paul de Alep : Călătoriile patriarchuhti M acarie, ed. 
Cioran, 1 900, 142. 

2} Neofit: o. c. Biserica ortvdoxă, II,  639 . 
a} Mss. Bihlioteca Comisiunii Mon. Istorice. Mss. 3553. 

A. R . ; 3°46 A. R .  tot din r8I5 ,  toate copiate de pe mss. 
lui Isac, cu mici variante, mai ales la Negru-Vodă. Sluiba 

sfintei Filoftei, ed. Ilarion episcop, 1 83 1 .  

'} E .  Katuzniacki : Wel'ke des Palriarchen von Bulgarip11 

Eltthymius. 

dela Târnova în Vidin, prin Mitropolitul 10-

saf, pe la începutul anului 1395 1 ) .  

Abia, după luarea Vidinului de către Ba

iazit, în 1396, şi prinderea ţarului Sracimir, 

aceste moaşte au putut fi transportate în 

ţară. 

Totuş, nu este exclus, ca, în prima panică 
a luptelor cu Turcii intraţi în Adrianopole 
în 1365 . să se fi adăpostit aceste . relicve la 
cumnatul lui Sracimir, Radu-Vodă, a cărei 
amintire a fost legată astfel de slujba sfintei 
Filoftei, care, dealtfel nu se aseamănă nici 
cu cea scrisă de patriarhul Eftimie dela Târ
nova, nici cu a Mitropolitului din Vidin, 
Iosaf, fiind alcătuită, din auzite, iar nu de pe 
textul original bulgar. 

Şi moaştele Sf. Paraschiva, de altfel, ca şi 
ale taritii Teofano, aflate în Târnova, au , , 
fost duse la Vidin, şi apoi în Serbia. 

In orice caz si această vieată este un ar-, , 
gument decisiv contra unui Radu -egru, 
pe la 1 29°. 

Pe când cronica alcătuită târziu, pe baza cu
noştinţelor documentelor principalelor noas
tre fondaţiuni bisericeşti, pe cari le văzu
răm nu cunoaste pe nici unul din Domni , J 

până la Radu, pe care îl consideră de înte
meietor al Ţării, la data greşită de 129°, po
melnicele acestor fondaţiuni au toate aproape 
şirul exact al Domnilor, astfel cum reiese din 
critica izvoarelor. (vezi pagina următoare) 

Radul Voevod, pe lângă hrisoavele referi
toare la monastirea Tismana, e pomenit şi 
în hrisoavele referitoare la alte fondaţiurri 
bisericeşti . 

Asa lVIirc ea Vodă închină Coziei niste vii la , , , 
Râmnic « dela jupân Buda, după voia părin
telui Domniei mele Radu-Voevod)} 2) ce le 
închinase vechii Cozii, păstrată până azi 
ca ruină, lângă actuala Cozie a lui Mircea
Vodă. 

l} E. Katuzniacki : A us der panegyrischen Literatul' der 

Sudslaven, Wien, -1 90 1 .  
2 }  Condica Coziei : (documentală) 1 ,  6 v .  ş i  III ,  3 ,  Y .  
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Pomelnicul 
Episcopiei Râmnic, 

renovat pe la 
I8I5, aflat la A. S. 

Ia Basarab V. 

Ia Alexandm V. 

Ia Vladislav V. 

Ia Radul V. 

Ia Dan V. 

Ia Mircea V. 

Pomelnicul 
Manastirii Argeş, 
făcut sub Matei 
Basarab, de ero
monahul Ghena
die, aflat la A. S. 

Ia Basarab V. 

10 Alexandm V. 

10 Radul V. 

Pomelnicul 
Monastirii Câmpulung, renovat 

la I7II .  
Mss. 3722, aflat la A .  R. 

Versiunea 1. Versiunea II. 

10 Basarab V. 
i gszda ego Mar

ghita .  

10 Nicolae V. 
10 Alexandru V. 
i gszda ego Maria 

10 Radu Voevod 1) 

Ia Vladislav V. 

10 Radul V. Ia Radu V.Negm 
accata a făcut Tismauu, 

i gszda ego Anna . 

10 Dan V. 
i gszda ego Maria 

Ia Mircea bătrâ
nul ,  

acesta a făcut ('ozia. 

1) Radu pus de 2 ori întrueât s'a confundat fiul Sfl\l Vladislav, cu fratele său Vladislav-Vodă. 

Pomelnicul 
Monastirii Tis
mana, renovat 

I798. 

10 Vladislav 
acesta a făcut 

Monastirea Vodiţa 

Ia Radu Negm V. 
Calinichia 
Doamna. 

Ia Dan V. 

Ia Mircea V. 

10 Mihai V. 

Pomelnicul 
Mitropoliei 

Bucureşti, făcut 
sub Constantin 
Cârnul-Voevod. ,  
aflat la  A .  S .  

10 Radu V .  Negm 
acesta a făcut Tismana 

Ia Dan V. 

10 Mircea V. 
acesta a făcut Cozia 

10 Mihail V. 

() c:: 
::; t:) :> 
tj o .... Z t:) ... 
r.n 
() il>< 
tj .... z 
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� 

tv 
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Mihail-Voevod întări nişte posesiuni, Co
ziei si Cotmeanei «cari sunt zidite de mosul , , 

Domniei mele şi de părintele Domniei mele» 1 ) . 
Şi soţia sa Ana, numită 1n pomelnicele 

dela Argeş şi Câmpulung, şi pe picturile 
fostei monastiri Argeş 2) este amintită sub 
numele călugăresc de Calinichia în docu
mentele urmaşilor săi 3) . 

Numele lui Radu e amintit de pisania 
schitului Zghiabul Vâlcea 4) , schitul Babele 
Vlaşca 5) , schitul N egru-Vodă Muscel 6) , ce
tatea Giurgiului 7) . Chiar monastirile Vratna 

codem, ar fi renovate de Radu 1) . Lui i se 
atribue toate fondaţiunile mai vechi din 
ţară 2) . 

Nu avem nici o ştire asupra relaţiunilor 
sale cu Ungurii ,  dar din faptul că Domnul ro
mân îşi are un ban la Severin 3) , se poate 
deduce că-şi păstră toate posesiunile sale. 
Probabil că întreaga sa politică, începută de 
Vladislav, fu consacrată mai mult 4) terito
riului pod�tnaviuhti, ajutat de Dobrotici, di
nastul de Vama, pentru care luptă şi fiul 
şi urmaşul său Dan-Vodă, pierzându-şi vieaţa 

Fig. J4 .  Saiba sfinteI Filoftei . 

şi Monastiriţa din Krajina, făcută de Sf. Ni-

') Condica Cotmenei (doc.) 1, 4 şi II ,  1 .  
2) Rap. luiOdobescu Convorbiri Literare ( T 9 1 5 ) :  rOll;Ad lro \lHd. 
S) Caliuichia, Calinic sunt nume curat monahale. 
Mircea în 1387 numeşte pe : mama domniei mele gospozda 

Caliuichia (Venelinu, o. c., 9- 1 2 , Hasdeu, A rhiva Istorică 

I I I, 1 9 1 - 1 93) . 

Dan- Vodă în J 424 : (hi;,,·k) : mătuşa Domniei mele, d-na Cali
llichia (Hasdeu, A rhiva Istorică J 9 ; C. T. 1 2 1 4 ;  C. T, 3, 2 6 i) . 

Vlad Dracul 1 439 : moaşa Domniei mele. (Ştefulescu o. c. 

1 8 1 ; C. T. r, 2 1 6) . 

Radu cel Frumos, 1 464 : moaşa « d<d) părintelui Domuiei 
mele (C. T. r, 2 1 8, Ştefulescu o. C. 1 90) . 

') Drăghiceann : Buleti'I, 1 9 1 2 ,  1 35 .  

5 ) Chestionar al Bisericii aflat în  Arhiva Comisiuui i .  
6) Drăghiceunu, Bl1leN1I1tl 9 1 2, 89.  

') J,uccari o.· c . ,  82. 

în luptă cu Şişman ţan.u de Tâmovo 5) , de 
fructele căror lupte se bucură Mircea, celă
lalt fiu al său, care se întitluează, pe lângă 
celelalte titluri, cu adausul <<pe amândouă 
părţile de peste toată Dunărea» domn 
( llo R'hcfM�noAt;HdRiol() până la marea cea mare 
şi cetăţii Dârstorului StăpânitOf» 6) . 

1) lVIilicevica: Glasnic, XXI, 36. 

2) Cetatea dela Negrileşti. Martiau: Urme din răsboaiele 

Romanilor cu Dacii. Cluj, 1 92 J .  

3) DrăglUceanu : Vodita, JOO. 
') J irecek: o. C., 339. 

5) Bogdan, ° cronică bulgară în A 1'chiv /111' :;lavische Pin· 
lologie, XIII ,  53°, cu adnotaţiunile lui Ondul, Originile, 2 1 2 . 
. 6) Onciul: Titlul. Convorbiri 1 9° 1 ,  1 0 1 .  Doc.  din 1387. 
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Dar cu Mircea centrul de stăpânire al 
Ţării se deplasă dela Argeş, mai spre Apus, 
la Târgovişte. 

CO N S I D E R A T I I  I S TO R I C E  , 
A S U P R A  O R A Ş U L U I A R G E Ş  

Nu �ste exclus ca Argeşul să fi fost capi
tala voevodatului lui Seneslau. 

Sigur este că, numai după ce oraşul de gra
niţă Câmpulung numai oferea siguranţa ne
cesară Domnilor români faţă de superbia An
gevinilor, Argeşul deveni pentru veacul al 
XIV-lea, până la sfârşitul domniei lui lVIircea 
Vodă, Capitală de Ţară. 

Basarab, încă 
din I330, tre
buie să fi înce
put a se gândi 
a-şI face din 
acest oraş scau
nul reşedinţei 
sale (fig. I5) . 

umcj aşi se 
explică dirija
rea armatei lui 
Carol Ro bert 

Dan Vodă locui şi el oI{ djWHW 1) . 
Mircea-Vodă e constatat, şezând în Argeş 

în I387, I388 2) , şi în I39I 3) «sede nostra 

Argiesiensi» , el fiind cel dintâiu care mută ca
pitala la Târgovişte. 

Vlad, uzurpatorul scaunului lui Mircea, 
stăpâni (<În opido Argisch» 4) . 

Mihail şi Dan locuesc şi în Târgovişte, dar 
!şi în Argeş 5) . 

Dan-Vodă scrie Argeşenilor (lIprHuJdHMI) , 

să primească bine pe negustorii braşoveni, 
ce vin cu mărfuri 6) . 

Vlad. Dracul, Basarab cel Tânăr, Neagoie 
Basarab locuesc din când încând la «Curtea. 

de-Argeş» 7) . 
Dar faptul că 

Vlad Dracul dă 
documente din 
Argeş şi le scrie 
la Târgovişte, 
arată că curtea 
în înţelesul ade. 
vărat al cuvân-
tului, nu mai 
putea fi aci. 

dinspre Seve
rin, «sub castro 
Argias» 1 ) , aflat 
la 30 km. la 

Fig. 1 5 . Vedere exterioară asupra CUl ţii domneşti din .'\rgeş. 

Radu deh 
Afuma ţi locui 
aci, în lVIonasti
rea Argeşului 8) 
în I528. 

ord de oraşul Argeşului. 
Vladislav, nepotul său, este cel dintâiu 

Domn constatat aci. El dă două documente 
din I369, şi I372, «in Argias» «in Argios in 
nostra residen tia» 2) . 

Din cele expuse, şi întrucât Basarab a fost 
îngropat la Câmpulung, Curtea Domnească 
numai sub Vladislav-Vodă fu pusă în stare 
de a fi locuită. 

Cel ce ° termină fu Radu, ull11aşul său, 
cum spune cronica ţălii : «făcu curţi de pia
tră, şi case domneşti» 3) .  

1) H.  r, ) ,  645. 
') H. r, ., 1 48 şi 200. 
3) Magazin Istoric, IV, 232 .  

De fapt oraşul începe să decadă şi din 
cauza mutării scaunului domnesc, şi din cau
za monastirii Argeşului , căreia Neagoie-Vodă 
şi Domnii următori îi dau toate privilegiile, 

1 ) Ştefulescu: o. c. ,  1 69 doc. d iu 1 385. 
' )  C. T .  1 ,  2 I I ;  Condica Cozia, 1, 6,v. III ,  v. Docau: Studli 

privitoare la n1�mismat'ica ţării român.eşti. Analele Academiei, 
XXXI!., 60. 

") H. 1" , 341 .  
') H .  1 ,  .. 374 .  
6) Peutru Mihail, H .  1" , 502, peutru Dau, C .  T, 4 V .  

( 1 )  c .  T .  1,  52, C. T.  II ,  53. 
6) Bogdau : Relaţiile Ţârii Româneşti cu Bl'aşovul. 3/! .  
') Pentru Vlad Dracul, Ştefulescu : o. c . ,  1 83 ;  C. T .  2 16 ;  

peutru Basarah, Bogdan : o. C.,  339 ; pentru Keagoe. Co ndica 
Co::iei, r, 1 5 7, V. 

8) C. T. 1 ,  46. 
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călcând CU totul autonomia orăşenilor pe din Loviştea ; dar la protestele egumenului 
care trebuie ca ei să fi avut-o ca şi orăşenii lăsă judecata tot monastirii, cu condiţie să 
Câmpulungeni . nu mai judece călugării şi nici să mai ţie 

Stema oraşului : vulhyu1 bicefal, faţă de închisoare, dar să o vânză (arendeze) , Eg
vulturul ţării, pe care îl avea Câmpulungul, mirenilor 1 ) . 
e singura mândrie ce o mai au orăşenii, când Totuş, dela Ştefan Cantacuzino, şi sub Ni
îşi peceluesc actele lor semnate de judeţ şi culae Alexandru Mavrocordat, judecata se 
1 2  pârgari 1) : G'h.'rRO!lfHW ll f4f'rf 01' dPI,IHWa dete iar monastirii 2) . 
sau G'h.'rRopi GHI\) l l f4f'rf 0'1' dprHHW" 2) (s'a In timpul ocupaţiunii ruse «Brigadir şi 
făcut pecetea dela Argeş) (fig. 16) ,  relative la cavaler MedeD>, în 1772, reconfirmă tot pe 
afaceri foarte mărunte, ca vinderea unui oare- seama monastirii judecata oraşului 3) , or 
care Barbul Monastirii Argeşului, pe preţ de donanţa reconfirmată chiar prin porunca 
patru ughii ,  cu ştirea tuturor megiaşilor Impărătesei «Ecaţerina Alexandrovna» 4) ,  mai 
şi din sus şi din jos şi dimprejurul 'locului 3) , târziu. 
sau cazuri de zălogiri 4) . . Deasemenea veniturile 

Căci se răpi municipali- ,oraşului 5) (lidMd 0'1' RdpOW 

tăţii unul din drepturile frp�u w )  între cari, cred, a 
esenţiale autonomiei : drep- bâlciurilor de Sf. Dumitru 
tul de judecată asupra şi Sf. Maria, fură cedate 
orăşanilor al judeţului, ales monastirii şi reconfirmate 
prin libera voinţă a lor. de toţi Domnii. 

Această judecată a 'ora- Numai în urma jalbei 
şului (GalKţl,fH IO gdPOWOMR) orăşenilor din 1645 , Ma-
Neagoie o dete Egumeni- tei Basarab le îngădui a 
lor monastirii Argeşului. treia parte din vama târ-
.Mihai Viteazul 5) , Matei Ba- gului şi orăşenilor. 
sarab 6) , Grigorie Ghika 7) , Poliţia sau (<părcălăbia» 
Radu Leon 8) şi Brânco- Fig. 1 6. Peceti a oraşului Argeş. târgului e tot pe seama 
veanu 9) , reconfirmară prin documentele lor egumenului monastirii, care o exercitează 
această danie a lui Neagoie.  prin părcălabii şi mostasipii monastirii. 

Brâncoveanu, însă, în 1698, având în ve- Puterea egumenului e aşa de mare în exer-
dere că judecata «târgului de Curtea-de Ar- citarea drepturilor sale în Târgul Argeşului, 
geş» , ce se făcea de monahi, dase loc la încât nu-i poate sta în cale nici Cancelariul 
multe (liucruri necuviincioase» , că «se închi- Ţării (marele Logofăt) . 
deau oameni prin monastire» , ridică judecata Pentru un conflict născut între slugile 
călugărilor şi o de te «căpităniei de martologi» egumenului şi ale Logofătului, bătrânul VeI 

1) Cea mai veche din 1 6 3 2 .  A. S. M011as��rea A ;·geş. pachet 
V I .  istorice 1 632.  Fevr. 2 4 .  

")  A .  S.  isi. IX. 7 1 7J .  Oct. 9 .  ( 1 662) şi 7 1 98. Fevr. 2 8 .  

') A .  S. VI .  ibid. 1 632. Fevr. 2 4 .  

' ) A .  S .  IV. ibid. 1 662. Oct. 1 9  «am pus pecetia oraşului" . 
0) A. S. ibid. XLII .  doc. lui Alex. Iliaş. 1 62 8 .  

fi )  Ibid. I,XTX. 7 .  1 64 1 ; XI.II. 4. 1 642 ; LXIX bis. I n. 
1 643 ; XLIl. 5. 1 646 ; LXIX. 4. 1 654. 

7)  Ibid. XLII. 8. 1 663. 

" ) lbid. LXIX. 4 .  1 665. 

') Tbid. XLII. 1 0. 1 689. 

Logofăt lVIiho, acesta îşi atrase această scri
soare din partea lui Matei Bas:;v-ab : «De 

1 ) A. S. ibid. LXIX bis. 23. 1 698. 

2) Ibid. XLII. 1 2 . 1 7 1 6 ;  LXIX. 34. citat Îu doe. dela 
1 7 7 2 .  

') A. S .  ibid. LXIX. 3 4 .  1 772.  Sept. 
') A. S. ibid. 3 5 .  

' ) A .  S. ibid. XIX. 3. 1 620, Radu Vodă ;  XLII. 2, 1 628. 
Alexaudnl Vodă ; XLII. 5. 1 646. Matei Vodă ; XI,II. 8. 
1663. Gr. Ghika ; XLII. 10. 1 689. Brâncoveanu. 
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aceea vă pui Domniea mea boi ari bătrâni, 
să căutaţi dreptatea, iar D-ta, ţii de partea 
slugii D-tale, că ar trebui, frate de târfă, să 
nu-i ţii parte, dacă iaste om vinovat. 

Dacă vei vedea această carte a Domniei 
mele să laşi oamenii monastirii în bună pace 
şi aşa iaste învăţătura Domniei meale)} 1) . 

Căci de pe cartea lui t[atei Basarab, Egu
menul poate închide pe oricine din boieri, 
«ciocotniţe boereşti» cari ar păşi regulele cu
viinţei , venind la petreceri în târgul Arge
şului : «apoi pre carele îl va prinde făcând 
curvie acolo, în uraş, au fie boier mare, vt>l 
slugă, domnească, roşii, păhărnicei, spătărei, 
armăşei, postelnicei, aprozi , sau mici , orice 
om va fi . . .  să fie voInic părintele egumen 
să-I prade, să ia tot ce se va afla la dânsul 
3'1 să-I trimeată legat aici la Domnia 
mea» 2) . 

!Vloşia oraşului 3) c'hiar fu călcată şi nimi
cită . 

Mai întâiu pentru mahalaoa oraşului : FIă
mânzeştii, pe care se afla monastirea, se 
plângeau orăşanii, în 1 560, lui Petru Schio 
pul, că ei nu au dat «o cina de bună voie şi că 
au luat-o cu sila B asarab (Neagoie)Vodă şi 
plătit cu nimic» 4) . Procesul nu era terminat 
nici sub Matei Basarab 5) . 

. Mai târziu , Matei B asarab, în schimbul 
acordării a treia parte din vama oraşului, 
confirmă toată moşia oraşului pe seama tot 
a monastirii 6) . 

Pela 1832, în această moşie «moştenească» 

« fiecare oraşan îşi avea cuprinsul său, iar pă

durea şi iazul deavalma» . Veniturile pădurii 

şi izlazului se vindeau, luându -Ie pe un an 

') A. s_  ibid. _LXIX, 4, 164°. 
2)  A. S. ibid. LXIX bis, 10, 1 643 . 

') «Stăpâllită de moşii strămoşii noştri de sl!ut acum 

pestc 600 de ani,). Vezi Aşezământul deputaţilor oraşulni 

in presidiul maghistratului Curtea- de- Argeş, 1852 (judecă

loria Argeş) . 
' ) Condica manastirii Argeş, 2 1 ,  v. an. 1 560. 
. ) A. S. II, 37, 1654. 
6) A. S. ibid. LXIX bis, 1 4, 1655. 

preoţii oraşului, pe alt an orăşanii 1) . 
In această stare, şi orăşanii decad din În

florirea de odinioară. 
De unde prin veacul al XV -lea încă trăiau 

boierii ţării ,  ca soţul Marinei, sora lui Ion 
Huniadi : <Mamzil (sic) ab Argis» ; 2) pe 
la 1 530 nu se mai pomeneşte decât de 
negustori ce fac comerţ cu Braşovenii , ca 
«Greo de Ardgeş, Chirilă, Laurente, Stoica, 
Bratul, Bel";ie, Dimitrie, Berinsca, Gherghe, 
Dobrotă, Danciul, Petre» 3) . 

Mai târziu, documentele nu mai amintesc 
decât de certurile lor cu monastirea. 

Pela 1649, judeţul cu cei 1 2  părcălabi şi 
toţi orăşanii primeau această scrisoare pen
tru reclamaţiunea lor zadarnică la Matei 
Basarab : (<pentrucă am înţeles Domniea mea 
cum purtaţi mănăstirea Domniei mele şi că · 
lugării mei. . .  cu cuvinte grele . . .  de-i măs
căriţi şi le aruncaţi năpăştii că vă umblă 
cu fămeile, de faceţi lr..ănăstirea şi călugării 
de râs şi de măscară . . .  cum nu se cade . . . 
să vă feriţi de mănăstire, că voi trimite Dom
_nia mea, de vă voi pune pe toţi pe marginea 
oraşului, ca pe nişte oameni ce umblaţi cu 
minciuni» 4) . 

Judeţul chiar al oraşului e coborît la ro
lul de un executant al ordinelor monas
tirii . 

Niculae Mavrocordat scria în 1 720, aces
tuia, relativ la o plângere a monastirii : « te 
voi aduce aici şi vei lua o pedeapsă că n'ai 
pomenit de când eşti» 5) . 

Despre curtea domnească nu mai avem 
nici o ştire. 

Deabia la 1698 , dintr'un foarte important 
document care fixează şi locul unde era 
curtea domnească, aflăm că încă existau «ca
sele domneşti» . 

') A. S. _ o. 1 82 8. Maghistratul oraşului Curtea-de-Argeş. 

an. 1 83 2 .  
') StemmatograPhia nob-ilium familiarttm regni Hungariae. 

Posonii. 1 796. 
3) H.  n.3• 65°, 65 1 .  H. II .• , 672.  
4) A.  S. ibid. H, 31 .  1 649-
' )  A. S .  ib·id. LXI X, 326, 1 720. 
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In acel an un orăşan vinde Egumenului 
de Argeş un (<vad de moară dimpotriva ca
selor domneşti» 1) (fig. r7) .  

Moara a existat până acum câteva decenii 
pe râul Argeş, ce curge la poalele ruinelor 
de azi ale curţii domneşti .  

Sub Constantin Cârnul,  Patriarhul Ma
carie, vizitând oraşul Curtea-de-Argeş, Paul 
de Alep lăsă o descriere a lui : «case1.e acestui 
târg sunt foarte frumoase, şi seamănă cu 
acele din tara cazacilor. Aci locuesc câtiva J J 

greci, cu cari veni şi egumenul monastirii 
să ne întâmpine» "2) . 

Pela r8I5 ,  Sestini, în călătoria sa, găSI 
acest «Wrasce d'Argis» (docuit mai mult de 
ţigani decât de Ro
mâni : el este un loc 
domnesc ,adică apar" 
ţine Domnului» 3) . 

Frumuseţea pozi
ţiei naturale a ora
şului « cu biserica 
lui şi cu mtmţii» nu 
scăpă lui Clarke care 
îl compară cu Ti
rolul. 

El adn-ură aci, în 
r8r8, casele mici , 

copul I larion zicea în r830 «ele încă stau şi 
nici un rumân simţitor nu le poate privi fără 
durerea inimii» 1 ) . 

CONSIDERA TIUNI ISTO RICE , 
A S  UPRA BISERICII  DO MNEŞTI 

DIN CURTEA -DE-A RGEŞ 

Până la începerea restaurării bisericii şi  
facerea săpăturilor, cari au dat la inveală un 
nou material istoric pentru datarea Bisericii 
Domneşti din Curtea-de-Argeş, care servea 
de capelă curţii domne5ti de odinioară , cea 
mai veche ştire asupra ei era cea dată de 
cromca ţării în forma următoare : 

«De acolo (dela 
Câmpulung) Radu 

� Vodă Negru au des-
• că1icat la Argeşiu, 

şi iar au făcut oraşiu 
mare Ş1 au pus 
scaunul de domnie, 
făcând curţi de pi
atTă, şi case domneş
ti, şi biserică mare 
şi frumoasă» 2) . 

dar .extraordinar de 
curate, toate de lemn 4) . 

Fig. 1 7 . Ruinele Casei Domneşti din Argeş, în 1 89°. 

Şi inscripţiunile 
de pe clopote, retur
nate în r8r2 ,  dau 

De asemenea Kreuchely, în r820, cercetă, 
în special, (da residence des hospodars» , cur
tea domnească, «din care n'au mai rămas 
decât câteva dărămături ruinate» 5) . 

Derblich arată că în r859 oraşul avea 
700 case şi 3500 locuitori 6) . 

Despre ruinele curţii domneşti, în fine,Epis-

i l  Condica Argeşului, 43, an. 1 694. 
2) Ed. Cioran, o. C., T 4 I .  
3) D .  Sestini :  Viagia per la Valachia, Transilvania e 

U ngharia, fine a Vien, Firenze, 1 8 1 5, 28. 
') E. D.  Clarke: Travels in val'ians cauntries, voI. VU I .  

Londoll, 1 8 1 8, 278.  
6) H .  X ,  89. Raportul lui către i'lIiltiz.  

6) Derblich : Land und Leule der Maldau und Walachei, 
Praga, 1 859. 

acelaş nume Radu-Vodă Negru, cu anul 
fals, aşa cum îl stabilise cronica, de I290 . 

Numele Domnului, însă, nu e luat din le
gendă sau cronică, ci se afla gravat , din ve
chime, pe lmul din ele, după cum rezultă 
clar din inscripţia de pe unul din ele : 

«t  Aceste 2 clopote, după cum scrie pă 
cel mare, fiind făcute de răposatul 10 Radu! 

egru-Voevod, le-au dat la biserica sa din 
oraşul Argeşului, s'au prefăcut de prea sfin
ţia sa părintele Ep. Argeşului chiriu, chiriu ,  
Iosif la  leat r8r2» . 

Versiunea păstrată în tradiţiunea cronicii 
este în mare parte adevărată, cum vom vedea. 

i) Slujba Sjintei Filajtea, ed. Ilarion, 183°, 3 1 .  
2 )  Cr01�ica, a .  c . •  232 .  
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il prim pas, spre fixarea veacului îp  care 

s'a zidit biserica, ni-l dă inscripţia fragmen

tară slavonă, aflată deasupra panoului (fig 

No . 37),cu cititorii bisericii, aflat la stânga uşii 

de intrare în naosul bisericii, despre care 

vom vorbi mai târziu. 
Din această inscripţie ne interesează, deo

camdată, numele de rocnolKAt\ KtY-rpoRildXb.I H;  

doamna Ungrovlahiei, aflat în rândul al trei
lea, din titulatura doamnei (fig. No. 3<)) . 

Am văzut în paginile anterioare că numele 
de Ungrovlahia apare, pentru prima oară, 
în I35<),  în actele cancelariei sinodale din 
patriarhia Constantinopolei, pentru a deosebi 
diferitele Vlahii aflate în peninsula balcanică. 

Deci, pictarea bisericii s'a făcut în veacul 
al XIV -lea, atunci când Statul român, în
chegat în forma defi
nitivă, avea o titula
tură bine fixată, care 
se urmăreşte apoi în tot 
cursul veacurilor urmă
toare. 

KllliT'1. *SlJ� fui ĂdhrOII�ilH l l P1:..G: 
T 1iJrnG1i K6il HKlI EJIGflP 1i&fI 1;0 li g O ĂtJl) 

Adică : an I35 2 ,  la Câmpulung a murit ma
rele Basarab-Voevod (fig. N o. 9 ) .  

Din această fază când biserica nu era ten
cuită mai avem şi alte grafite : pe stâlpul 
stâng din faţa altarului se află adâncit cu 
briceagul numele 16KP6HKl1 rGlli.Ăl1 (fig. 
No. I8 ) ,  deci numele unei domniţe ; pe acelaş 
stâlp : 1131. dK!lK.H, iar pe peretele din 
stânga intrării, în pridvor, se află un grafit 
scris, pe când se zugrăvi a biserica DQas 
X (Qun:) f f,hOV uai svav(ydlC57:Qaf,hOv) 2) . 

Găsirea pietrii de mormânt a fiului lui :ro 
Alexandru Basarab : Voislav, despre carc 
vom vorbi mai departe, sunt alte docu
mente din acest secol al XIV-lea când se ri

dică Biserica Domne
ască din Argeş ca ca pelă 
a casei domneşti, cum 
mai târziu s'au ridi
cat astfel de biserici la 

Forma de 3fil i H  RtY-rpoo 

RildXb.l I 1  apare pentru pri 

Târgoviştc, Bucureşti , 
Iaşi, în j urul palatelor. 

Fig. 1 8. Grafit în ·Biserica Domnească. 
Din aceste inscripţii, 

găsite cu prilejul restaurării picturii Biseri
cii Domneşti, şi a săpăturilor, reiese clar, 
cum am văzut şi în partea istorică, pre
mergătoare, că biserica a fost zidită de 
Basarab, când Domnul spre a fi în siguranţă 
îşi mută capitala spre Argeş 3) . 

ma oară, în hrisovul lui Vladislav-Vodă pentru 
Monastirea "\ odiţa : 1';'1. R'h.WI R;Krp��ildxiH 1) 
apoi într'tm document al lui lVurcea ne

dat, în forma de 3fili H RtY-rrpoRildxiHCKNI 2) 
şi pentru ultima dată, în forma fonetică ase

mănătoare, În documentul aparţinând fiului 
său :Mihail : R'h.rrpORiId 'iucKon 3) . 

�orma obişnuită, sub :Mircea şi urmaşii, 

săi este încă de 3flU H tlrrpoRildxincKolI. 

Al doilea document ce a ieşit la iveală 
cu prilejul restaurării bisericii, este grafitul 
cu anul morţii lui Basarab, scris cu ciobul 
de cărămidă, pe mortarul aflat între spaţiu
riIe de cărămizi ale peretelui nordic al 
bisericii : 

1 ) Facsiruile la Hasdeu: NeljJ'u Vodă. 
2) C i tat de Ouciul: Titlul, Convorbiri, 1901, 1 0 1 3 . 
3) Inlocuit numele prin radierea pergamentului cu Radu. 

Rc'producere În Hasdeu, o. C. 

Basarab nu a putut să-şi termine biserica 

1) 114 în loc de 0v" se găseşte : OS.IIn. R,lhr4pCK4ro !ţ.p. 

/\i\flX.H.14 H. g',I&M1(;t(;\ill. (B!tUetin de la Societe al'cheologiljue, 

bulgare, 1 9 1 2, 56) .  Gd.\14 I I. rp4,\, 114 Iip4H,I. (Bogdan, o .  c. ,  
3°,72) 1 1 4  TlIc.II<II., I I.  CTO,IWk", rp4,\4 1i8KSPIII�1I (ŞtefuJescu, o.c. 107 
20 1 ) .  Forma A'I�rono"" , cum reruarcă d-l Cancel, est!' formă f1c
rionară corectă, deşi în ruedio-bulgară e mai dl"s forma cu e .  

2) O. Tafrali : Biserica Domnească, Bucureşti, 1 9 1 5 .  
') \ echia pisanie scrisă, aflată în naos d'asupra uşii de int

rare a fost dărâmată la 1827 ŞI inlocuită cu �f. Nicolae. 

Din catalogul mi tropoli ilor patriarhiei de Constanti-
110pole , fă.:ut de Leon Filozoful, care citează şi ° ţl'YJJ.(26noÂr;� 
�ei:r;1ÎVijC; oVv 7:ŢJ xO(27:C;cvŢJ xai 1:a{Jiiv, în care este eparhia 
Argeşului sau Sf. Kiculae, nu se poate trage concluziile Ep. 
Ghenadie Enăceanu, care crede că e vorba aci de Episcopia 
Argeşului. Aceasta este ° eparhie în părţile Armeniei. Vezi 
Biserica ortodoxă, V, 1 880, 1 3 7 ,  1 39. 
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din cauza evenimentelor răsboinice ce au 
agitat domniea sa. 

Din faptul că biserica îşi are de hram pe 
sfântul Niculae, iar în Curtea-de-Argeş, pe 
vremea lui Matei Basarab, erau patru biserici 
închinate acestui sfânt, se poate deduce că 
biserica a fost sfinţită de Nicola Alexandru 

Mai. amănunţit vom lămuri chestiunea în 
paginile următoare. 

Cu mutarea capitalei la Târgovişte, şi ri
dicarea monastirii de Argeş şi decăderea 
oraşului, Biserica Domnească cade şi ea. 

Nu mai aflăm nimic de ea aproape vreo 
330 de ani . 

Basarab, care neputând-o termina nici el, la Câte un voevod,vizitând-o îşi semnează nu
moarte fu îngropat tot în biserica Domnea- mele pe pereţi, ca Vlad Vodă (fig. No. Ig) , I LJH 

scă din Câmpulung (fig. o. I I ) .  KiIflA :&wuqO]AB-, care de p e  duetul literelor 
Dela Vladislav până la Mihail, fiul lui fu- caracteristice veacului al XIV-lea, trebuie să 

cea, am văzut că mai toţi domnii locuesc la fie al uzurpatorului tronului lui :l\IIircea. 

Curtea-de-Argeş. Pe timpul vizitei lui Paul de Alep , se zicea 

Titulatura pentru ţară de :&ll\rpORildxid, de această biserică «a fi cea dintâiu biserică 
găsind-o numai între domnia lui Vladislav şi zidită acolo» 1 ) . Tot pe timpul lui aflăm că 
a lui Mircea, rămâne bine stabilit că unul din în Argeş locuiau câţiva greci . 
cei doi domni, din această epocă :Vladislav, sau Au rămas câteva amintiri în biserică dela 
Radu, au terminat toate lu- această mică colonie greceas-
crările curţii ,  şi ale bisericii ,  că :  un grafit în altar: *AXKr 
mai ales zugrăveala. MAPTHY. 10 l\f lNLlO YA02' 

Astfel că supoziţia 1) , fă- AOr. , 1623, Martie eu J.\tIandu-
cută din interpretarea unor los Logofătul) ; asemenea şi 
litere ornamentale, aflate pe piatra de mormânt, tăiată, po-
marginile gulerilor şi poale- sterior şi întrebuinţată ca ca-
lor hainelor sfinţilor arhidia- Fig. 1 9 Grafit în Biserica Domnească. dru exterior al uşii bisericii. 
coni Roman, Parmena şi Ştefan (v. fig. (Aci zace robul lui Dumnezeu Guliecos lVIidi
No . 85 ,86) , din proscomidia altarului, din cari paliţa şi a trăit 36 de ani şi a murit şi s 'a 
însă nu s 'a putut descifra până acum nimic, îngropat in Biserica SI. Niculae. A scris 
acea supoziţie că pictura altarului s 'a sfârşit Ion fratele său. Dela Hs. 1634. Febr. 
în 1262, cade cu desăvârşiTe 2) . 7141) : [E1\ BALlE KEITA1 O Ll O YA O.2 

Raportul membrilor Academiei Române : TOY] 8SY. I'Y.il HSKO.2 MHAliil fUllil�fI.2 
Onciul, Bogdan, Iorga 3) , Cunl şi avizul RI D SZH.2SR XPO HY..2 ilS E1ll S U' J 
d-lui Strzigowski sunt concludente : (<Înscrip- . iHI 8 R  RnI STfI�V SI.2 TOR H flO H 
ţiunile pe asemenea (borduri) sunt întrebuin- [iR]SI'flilY. HHROilflK SI'Pflll'S O IWR 
ţate de  obiceiu curat decorativ, fără nici un flASil�O.2 TY. WT XfI (sic. )  1634, �SE.. 
sens» 4) . *3P iHH. 

1) Tafrali, o. C. , 7 .  
2 )  Intre timp s 'a  găsit ş i  la proorocii din tindă şi Sf .  Za 

haria, inscripţii adevărate pe haine, dar pur ornamentale 
vezi fig No. 245, 290, 296. 

3) Buletinul Comisiunii, an. 1 9 1 5  şi 1 9 1 6 .  

' )  .Die Schriftzekhen auf so1chen gew6hnlich rein de

corativ, ohne Sirm angebracht sind •. Aviz cerut d-lui S. 
în 1 9 1 6  de d-I Cerchez. Adevărat că d-I S. pentru a-şi da 

o părere definitivă cerea şi fotografii de pe restul insnip

ţiunilor bisericii. Cu atât mai concludente sunt încheierile 
acum, când va cunoaşte �i restul inscripţiuni10L 

Ce reparaţiuni va fi suferit biserica în acest 

timp e greu de spus. Se pare, din cele ce vom 

vedea, că biserica se păstra în forma sa primi

tivă până prin 1746, când fu vizitată de :NIi

tropolitul eofit. 

La Ig Iulie 1746, el vizită «biserica lui 

1) Macarie. o . C., 1 42. 
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Radu Negru-Vodă, unde se află relicviile sfin

tei martire Filofteia>}l ) .  

El, atras mai mult de frumuseţea bisericii 

mănăstirii, vorbeşte foarte puţin de Biserica 

Domnească. 
Nu ne spune decât că «cea dintâiu biserică 

creştină ce s'a zidit în Valachia este aceasta, 

unde se află re

licviile sfintei

martire Filof

teia>) 2) . 
Dar dânsul, 

de sigur, fu pro
motorul renovă
rii bisericii, care 
trebuie să se fi 
aflat într'o rea 

stare. 
Pentru aceasta 

se adresă boieri
lor locali, Balo
teştii din Cepari, 
şi mai ales B uc
şăneştii din Cor
beni, cari lucrau 
în acest timp 
pentru alte loca
şuri dumnezeeş-

află altă inscripţie : + «ACEASTA FE
REASTRA S'AU INFRUMUSEŢAT CU 
CHELTUIALA D UMNEALUI J UPAN 
IORDACHE BUCŞAl�ESCU, VEL ( ? ) PI
TAR. SEPT. DNI I6>). 

In ambrasura ferestrei de sud se ceteşte : 
+ «ACEASTA FEREASTRA S'AU INFRU

MUSEŢAT Cu 
CHELTUIALA 

" D U MN EALUI 
ŞTEFAN SINU 
BALOTA CĂPI
TAN>). 

Nu avem anul 
terminării aces
tor lucrări dar îl 
putem deduce. 

In 1747 Mitro
politul Neofit, 
revenind spre 
Argeş, trase la 
Pi teşti, la o gazdă 
a (<postelnicului 
Sandul Bucşă
nescul>) 1) . 

In Argeş stete 
dela 9-I I Iulie. 
La I I  Iulie el 

ti, pe cari însuş plecă spre satul 
Neofit le sfinţi. Bucşăneşti, «al 

Inscripţiunile d-lui Sandul Log 
aflate în ambra- \ za Vistierie>}2) . 
surile ferestrelor Duminecă 1 2 ,  
Bisericii Dom- sluji în Bucşă-
neşti (fig. N o. Fig. 20. Fereastra altarului bisericii, lărgită în 1 75°· neşti: «şi am şe-
20) , ne lămuresc, deplin, asupra modului zut toată ziua acolo, şi Luni iarăş am slujit 
cum au decurs aceste reparaţiuni : liturghie, şi iarăş am zăbovit acolo " ' .  cinci 

« (ACEASTA) FEREASTRA S 'AU IN- zile>}. Apoi prin Topolog se duse la «cnla lui 
FR UMUSEŢ AT DE JUP AN SAND1JL Şteful Căpitan Balotă>) şi «am ajuns la Cepari 
BUCŞANESCUL>). la casa lui Balotă şi am rămas acolo, ·şi Du

In ambrasura ferestrei zidului nordic se mînecă au făcut părintele liturghie la bise-

') V. Biserica ortodoxă, 1 875-76, 634. Notele de călă

torie ce am Iăcut prin eparhia aceasta. S'a publicat greşit 
Radu Neagoe în loc de Radu-Negru. 

2) lbid. 636. 

Buletinul Comlslunii �lonumentelor IstorIce 

') M-ss. A. R. 2 1 06, p. 24 .  

2 )  lbid. 25 
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nca din sat, şi această biserică iaste de pia
tră, veche dela leat 7°41 ( 1533))1) . 

Ştim că J upân Ştefan Balotă Căpitanul , 
înoitorul unei ferestre dela biserica Domneas
că şi găzduitorul lui Neofit, se trăgea de pe 
femee din Dragomir marele vornic Ceparul, a 
cărui biserică de piatră zidită în 1 533 2) o 
văzu. 

El ridică în locul vechii biserici o alta în 
1 75Z 3) , când puse să se zugrăvească între 
portretele ctitorilor şi pe sora-sa Filoteia, 
Stariţa, un nume ce aminteşte pe al sfintei 
Filofteia, dela Biserica Domnească unde 
dânsul făcu reparaţiuni. 

Fraţii Sandul şi Iordache Bucşănescul, în_o 
noitorii celorlalte ferestre, îşi aveau moşia în 
Corbeni , şi cătunul vecin Bucşăneştii. 

In 1 747, când Neofit liturghisi în Bucşă
neşti, atunci se făcu şi sfinţirea bisericii de 
acolo, ridicată din nou de Iordache Bucşă
nescu, căpitan za Lovişte şi fratele său San
dul, în locul celei strămoşeşti , şi ne-a rămas 
în biserică, cu prilejul acestei vizite, portretul 
lVlitropolitului eofit «a toată ţării rumâ
neşti» , cu următ{)area inscripţie : (,Care au 

1) Ibid., 25 .  
2) Iată pisallia vechei biseriLi : lIo'llIwe c"" C I I  c1",118 XPdlll 

rd &d fie rd .ldl\\1( Xd, I\\lţd it\mt H A"" II C"\.RjlaWCm. 1\\lţ4 jŞj\ill (s'a 
Început acest sfânt hram al Domnului Isus Hristos. 
Dumnezeul nostru, în IUll.a lui Itmie 8, şi s'a să,ârşit în luna 
lu: Iulie) . 

Iată şi piatra de mormânt a ,0111icului Dragomir : np-"CT 

(dKllce) )f(ŞndWI. ApdrMlllp KOP"IIK IwkT ;'Mld ;  pe alt mormânt 
nJ);KC,I-!; . . .  )f(Şndll� ApdrMII'p .. ,11I�d dŞr. S. A!I�. 

3) (,CU mila şi  ajutoriul lui Dumnezeu tatălui şi fiului şi 
�fflntulni duh s'au zirlit această sfântă biserică d in temelic 
ele elul11l1ealui J upân Ştefan ,el clucear za arie, sin Balotă 
Căpitan, jnpfutiţa lui Saya, co('oni : J ordachie, Matei, Şerban, 
Pârvu, iea, Minea, Întru cinstea şi lauela sfintei înălţări 
a elomnului nostru Is. Hs, în urma bisearicii cei ,echi care 
au fost făcută ele elul11l1ealui J Upful Dragomir vel-vornic 
Ceparul, şi strămoşul lui Ivaşcu ,el-armaş Ceparul dela 
leat 704 I, şi s'au zidit la leat 7260= I 752 ,  în zilele prea înă
ţatului DDl11l1 10 Gligorie Ghika-voe,od'l. 

Ctitori : dreapta : Ştefan biv- vel- dncer, fiul lui Ealotă , 
titor ; jupân Iorda-:he ; stânga : jupâniţa d-Iui Salta. Cocon: : 
Şerban, Pârvu, -ord : jupân Balotă C ăpitan. J upâneasa 
el-lui Despa, Constantin Postelnic, Gherghţiă postelnic, 
Matei fii elumnealui Ştefan Balotă. Filoteia stariţa, jnpi\n 
Preda paharnic, Balotă fraţi cu d-Iui Ştefan Clucer. J up1\
nita d-lui Catrina; ccconi : Jlina şi Mim. 

venit a1C1 în zilele Domnului nostru Ioanu 
Costandin Nicolae Voevod, în domnia dooă, 
la leat 7z55 ( = 1 747) şi s 'au făcut pomenire, 
după cum să cade celor mai denainte răpo
saţi ctitori, căutându-Ie şi oasele lor Ş1 s'au 
firotollÎsit doi popi şi on diaeoll» 1) . 

Din cele relatate rezultă că între 1 748, 
data terminării bisericii din Bucşăneşti, şi 
175z, data terminării bisericii din Cepari, tre
buie pusă prima restaurare a Bisericii Dom
neşti din Argeş. 

Putem lua ca bun anul de 1 75 1 ,  pe care 
foarte sus, pe peretele nordic, exterior al bi
sericii, de sigur un meşter, reparator al Înve
lişului bisericii ,  îl însemnă cu briceagul : 
XPH31l KLl. *ll\}'lliI (Hrizea anul 1 75 1 ) .  

Atunci se Iărgiră ferestrele ş i  se înălţară, 
încadrându-Ie pe dinafară cu un cadru orna
mentat cu flori (fig. o. ZI) ,  se făcu tâm
pla (fig. No . zz) de zid, se pardosi biserica 
şi În acelaş timp se începea şi prima restau
rare a picturii vechi din al XIV-lea veac. 

1) Inscripţia biserici i :  (,Al"astă sfântă şi  dumllezăiască bi
serică de piatră neyoitus'a cu toată cheltuiala de o an' inălţat 
elin temelie elul11l1ealui J upan Iordachi Căpitanul Bucş. 
Dumnealui Sandul Log. za  \Îstierie, întru cinstea hramului 
sfintei uspenii bţe. şi  a sfântului marelui mucenic Gheorghie, 
şi a sfântului arhanghel Mihail, în zilele prea luminatului 
dOl11l1 10 Costandinu Nicolae Voivoel şi lVIitropolitu Ungro
dahei, Chir Neofit. Iordache Logofăt. Dela zidirea lllmii 
7256= 1 748. 

Ctitori dreapta : J upân Iordachie, căpitan za Lovişte. 
Copi i :  Gheorghie, Ioan, Şerban, Constantin. 

Stânga : J upân S:mdul Bucşănescul, veI-Log. za dstierie, 
jupăneasa c.iaria, State nepotu-său. Peretele sud : jnp. Con
standin B ucşănescu, jnpâniţa ego Mira . Peretele Nord : j u
pâneasa Stăncuţa, jupâneasa ego Ilinca căpităneasa, copil 
jupan Dincă Bucşănescul, jupâneasa ego Ancllţa, jupân Mincu 
B ucşănescu . 

Sanelul llucşănescu), ca ispravnic al J udeţului Argeş, zi
dis� în 1 7-+3 bis. din Corbeni. In I 75 1  cI era biv. veI clucer 
C III, 165, în 1 760 era .... el Stolnic. Condica Argeşului 1 70, 
el e ziditorul schitnlui Berislăveşti. 

Pisauia bisericii din Corbeni : «..l\..castă sfântă şi dUDl11e
zeească biserică de piatră nevoites'an ('\1 toată cheltuiala 
ele o au înălţat din temelie dumnealui Jupân Sandul post. 
B ucşănescul, ispra>nic ot j udeţul Argeşiu şi  cu jupâneasa 
dumnealui �farie, întru cinstea hramului marelui mucenic 
Dimitrie, în zilele prea luminatului domn 10 Millai R aco
viţă Yoevod şi Mitropolit Chir �eofit, la aniI l1ela zidirea 
lnmii, 725I  Aug. J ,  = I 743'1. 
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Această restaurare totală trebuie să fi fost 

motivată de un foc, care puţin înainte dis
trusese tâmpla de lemn şi afumase picturile 
cari, mai ales pe bolţi, expuse infiltraţiunilor 

apelor, se aflau într'o stare mai rea. 
Urmările acestui foc le-am constatat pe o 

piatră de mormânt (pe plan NOA,fig 30) , pe fe
restrele turlelor şi în grinzile transversale din 
zidurile bisericii până în pridvorul bisericii. 

Cu această oca

zie a restaurării 

picturii se zugra
vriau şi cele cinci 
scene ale vietii , 
sfintei Filoftei, pe 
stâlpul stâng din 
faţa altarului, du
pă vieaţa sfintei, 
reconstituită de 
Neofit !) (fig. No. 
23-26) . 

Iniţiatorii res
taurării s 'au adre
sat la Târgovişte, 
unde încă înfloria 
o şcoală de pictu
ră, după mutarea 
capitalei la Bucu
reşti. 

Dascălul Radul 
zugravul, de pe 
urma căruia a ră
mas un carnet de 

altă biserică din tară decât în Biserica Dom-, 
nească din Argeş, unde el le copiă pentru' 
viitoarele sale lucrări . 

Succesiunea scenelor mai importante, ca 
batjocorirea lui Hristos, ducerea crucii, până 
şi copierea întocmai a începuturilor inscrip
ţiunilor grece din filacterile proorocilor din 
turlă, pe cari el însă nu le mai înţelegea, 
sunt dovezi incontestabile că el a făcut aceste 

copii cu prilejul 
restaurării bisericii. 

Asupra lor va 
insista de apro
ape d-l 1. lVIihail. 

Lucrarea lui s 'a 
mărginit, pe lângă 
executia vietii sfin-, , 
tei Filoftei, la re
facerea întreagă a 
bolţilor naosului, 
pictarea tâmplei 
făcută de zid în 
aceeaş vreme, re
facerea prin supra
punere de frescă 
în tencuiala a în
tregului perete din 
dreapta tâmplei . 

schi te si a cărui Fig. 2 1 .  Chenarul exterior al ferestrelor bisericii, făcut În 1 750. 

Cu acest prilej 
s'a refăcut şi par
doseala primă a 
bisericii, mai înăI
ţându-se puţin ni
velul şi refăcându-, , 

activitate cade între I 7 40-I 769 2) , este acela 
care fu însărcinat cu restaurarea picturii. 

Unele schiţe, aflate în carnetul său, re
prezintă scene ce nu se mai găsesc ln vre-o 

') 1 .  Sf. Filoteia când au Împărţit bucatele săracilor . 

2, Când au dat apă şi pâint: săracilor sfânta FilotE-ia. 3, Când 

au Împărţit hainele săracilor. 4, Când ducea sfintele moaşte 
l a  biserică, ale sfintei Filotei. 5, Când au vpnit patriarchul 

cu Radu Negru-Voevod, făcând rugăcilU1i, an ridicat sfintele 
moaşte ale sfintei Filotei . 

Y. s. )<eofit o. c.  Biserica ortodoxă. 
2) Asupra căruia D-I Iorga a atras pentru prima oară 

ateuţiunea În Courrier Franco-roumain. 

se bordurile unora din pietrele de morminte 
ce încă existau atunci în biserică. 

Spre sfârşitul veacului al XVIII-lea, răs
boiul austro-rus face mari stricăciuni bi
senCl1 .  

Probabil că  chiar i se dete foc, întrucât şi 
noua tâmplă, făcută sub Neofit, are lemnul 
scheletului său ars. 

Inscripţia de pe un alt clopot, turnat de 
Episcopul Iosif aminteşte evenimentele : 
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<<Acest clopot iaste al Sf. besereci domneşti 
din oraş Argeş, hram Sf. Nicolae, unde se află 
şi sf. moaşte ale muceniţei Filothiei şi care 
beserică iaste zidită de răposatulii întru fe
ricire, de Radul-Vodă Negru, întâiul Domnu 
al ţării, carele au stătut 1a leat 7798, şi să vede 
că şi acest clopotii să fie făcut şi au stătut 
până la leat 1788 când au avut război poarta 
otomanicească cu cea chesaricească, şi s'au 
sfărâmat urechi de ostaşi, iar acum la leat 

veacul al XIV-lea, se afla încă neacoperită 
până la această dată. 

Diferite grafite şi inscripţii, aflate în bi
serică, ne arată aceasta. 

Cel mai vechi : S :  R :  r = 1415 se află pe 
stâlpul stâng din faţa altarului. 

Pe peretele dintre proscomodie şi altar : 
ll1:iT *3e = 1501. 

Pe peretele drept al altarului *3..de = 153I .  

In  pridvor *flt= I700 şi *lltA = I704 . .  

Fig. 2? Tămpla bisericii, din 1 750. 

I812 ,  în zilele stăpânirii marelui Impărat a 
toată Rusia, Alexandru Pavlovici, s'au pre
făcut de prea sfinţia sa întâiu episcop al 
Argeşi, chiriu Iosif, mai adăogându şi ma
ter (ia) prin purtătoare de grij ă a mea zmerit 
arhimandrit Theodosie, N ăstavnic Sf. Mo
nastir Kozanci ? 

De Georg Volf, IIeşt. ot Sibiu. »  
Reaua stare în  care se  afla biserica în 

urma acestui răsboiu, necesită facerea unei 
noui reparaţiuni totale a bisericii în anul 
1827. 

Mai toată vechea pictură a bisericii , din 

Pe stâlpul drept din faţa altarului GHM11: 

llrliT *3Gll.c: = I774· 

Pe acelaş : *31He = I54I şi 'XlÂWl oxm 
yomol Oyool'Xom (sic) ; :ţ:Z7:;{, = I8I2 1) .  

La această dată 1827, după cum arată 
două inscripţiuni ale lui Pantelimon (Fig. 27) , 

') Onomasticul zgâriat pc pereţii a ltarului, indicând 

mătăniile sau pomeinicele rugătorilor e interesant : Şâr

bul, Vişca, Mircea, Zinca, Stana, David, Zoiţa, ('rcaţul, 
Stana, Dobra, B adea, Ilie, Marco, Paraschiv, Stepan, Stance, 
AngăIina, Filipu, Micul, Tatomir, Ml1şa, Kecllla, Tatoinea, 
Zoiţa, Arghişa, Gheorghe Log, Câ,stina, Lepădat, Ivana, 
Muşa, Manea, Dan, Mareo Log, Paraschiv, Dragoruira. 

In proscornidie : Necula, Corn an, Ghergn�, Stanca, Stan, 
Ivana, Muşa, Dan. 
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Fig. 23. Milosteniile Sf. Filoftei . 

, 
Fig. 2+ Ingroparea Sf. Filoftei . 

Fig. 25.  Omorârea Sf. Filolftei. 

Fig. 26. Aducerea în ţară a Sfintei Filoftei. 
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sus pe turlă şi jos deasupra uşii de intrare 
în naos, se retuşă toată vechea pictură a 
bisericii şi cea a lui Radu zugravul, în unele 
locuri, pe peretele de vest, dându-se peste ad

mirabilele fresce' de acolo, schimbarea la faţă, 

adormirea şi fuga în Egipt, tencuială pentru 

a face noui fresce, copiate stângaciu de pe 

cele vechi. 
In acel aş timp, se dărâmă mai toţi sfinţii 

noul ctitorilor fig. No . 37 dar care lipsesc în 

desenul lui Bouquet (fig. o. 3) · 
In timpul Domniei lui Bibescu Vodă se 

făcu o nouă restaurare a bisericii. 
Incă din r843 maghistratul oraşului in

tervenea la Domn, pentru « meremetuh) clă
dirii peste care trecuse atâtea veacuri -!) 'Şi 

ale cărei bolţi se dislocaseră. 
In sept. I I ,  r847 (<Înalţii noştri Domni şi 

Fig. 2 7 .  Semnatura zugravului Pantelimon 1 8 2 7 .  

mucenici din zona inferioară, făcându-se alţii. 
Intreagă această pictură, rămasă şi azi, 

în locurile unde prima pictură lipseşte cu 
totul, se deosebeşte pe lângă factura sa şi 
prin terminarea tuturor legendelor sfinţilor 
prin trei puncte. 

Cu prilejul acestei a doua restaurări se 
pardosi şi biserica cu lespezi de piatr2., şi se 
aruncară, sfărâmându-se, toate pietrile de 
morminte, se adăugă două turle urîte pe 
nartexul bisericii, ce sunt reproduse în pa-

Doamnă» , vizitând lucrările ce se făceau la 
Episcopie «din prea marea bunăvoinţă a 
măriilor lor, s'au abătut şi în Biserica Dom
nească, dintr'acest oraş, şi văzând lipsa de 
trebuincioase s'au milostivit şi au dăruit 
acestei sfinte biserici lei trei mii» prin epi
tropul Vlaicu, Prezidentul Maghistmtului 2) . 

Banii fură ' daţi «din paragraful hotărît 
pentru schiturile sărace» 3) . 

1) A. S. Dos. 1 4 1  No . 4 4 ,  655.  an 1 844. 
2) As. Ministerul Cultelor Ţ .  R ., dos. 1 . 3 36, an. 1 84 7 .  
3 )  Ordillul lui Bibescu. As.  ibid. 1 847. Dec. 2 .  
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Fig. 28. Biserica Sânicoara. 
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Reparaţiunile făcute sub Bibescu constau 
în retuşarea urîtă a picturilor lui Panteli
mon, mai ales în zonele inferioare, şi pe unde 
era stricată, în colori de apă. 

Peste tâmpla de zid din timpul lui Neofit, 

se făcu o tâmplă de lemn, în stil gotic, de pe 

modelul tâmplii de lemn dela monastirea 

Dealului, probabil printr'acelaş meşter Fri

derich Seller ' chiar un oribil (mat-monu-) , ' .1:' 
menb> (poruncit la Viena» se 
făcu pentru relicviile sfintei 
Filofteia. 

� : '" , ' . - ' , ' ' . - .
.

.
. . 

�. ' . : ," 
. 

- .. . . . . . ,, ' ,  
o : : · 

. .  ' , ' 1 

Fiind serioase temeri de prăbuşire ea fu 
închisă în 9 Ianuarie 1894. 

Pentru asigurarea ei, în 1898, se puseră 

proptele interioare şi exterioare. 

In 1902, după raportul d-lui arh. Gabrie

lescu, biserica se afla în această stare : «tur
nul pantocratorului crăpat în toate sensur1le, 
bolţile slăbite, bucăţi dintr'ânsa ameninţă 
să cadă. Stâlpii interiori , cari susţin bolţile 

şi turnul, crăpaţi şi încovoiaţi, 
mrtzi rA ROO�Al.1II pe tot corpul bisericii se văd 

crăpături de sus până joS» . 
In această stare, în 19II ,  se In acelaş timp, se făcură şi con

traforţii bisericii, astupându-se 
pentru aceasta, vechea poartă 
a bisericii din naos (zidul sud) . 

. ' . ' .  - " -

--rI'#.I=' '00' 'w," ?'J[ decise, după douăzeci de ani de 
... (ARAM'I l I,PAROOlEAlA II' 

Lucrările ţinură pana în 
1857 1) ,  când se terminară de 
zugrăvit, de Gheorghe Antoni 
zugrav, icoanele. 

Dincă Brătianu făcea «odăile 
de bolnavi» ce veniau la Sfânta 
Filofteia, Safta Prijbeanca dă
ruia pentru acele chilii venitul ră
mas dela părinţii ei : Maria şi pa
harnicul Grigorie Drăgănescul. 

Dimitrie Bolintineall1J şi alţii 
se întreceau în faceri de bine 
pentru aducerea lucrărilor la 
bun sfârşit. 

Ivancea Pârvănovici , tatăl lui 
Gion, ferecă uşile bisericii cu 
fier în 1858 2) . 

-- - ' -

M QRTARUl PAROO5W II,' părăsire, de Comisiunea Monu-
PA M Â rn 

M9RIA.R,PAROoml l' 

FEt l Tl A.bl BOl9VMI 
O[�SUPR�(APA(U1UI 
�ARlQ FA(I U lU I, 

(APA,t U l SAR(O. 
A(iU lU I -

SARtOfAC. ' U l  lUI  
Rl'IllU H(C.RuV9DÂ 

mentelor Istorice, restaurarea 
bisericii, care începu sub condu
cerea plină de simţ de pietate 
şi de înţelegere pentru rămă
şiţile trecutului a d-Iui Gr. 
Cerchez, în urma viilor pro-
teste ale orăşenilor şi paro
hului bisericii Ec. Stefan I .  
Dimitrescu. 

Restaurarea arhitectonică du
ră până în 1914, când se în 
cepu restaurarea picturii prin 
conlucrarea pricepută a d-lui 
Norocea, ajutat de pictorii I .  
Mihail ş i  G .  Teodorescu. 

Fig. 29. Secţie în pardoseliIe Cu toată această reparaţie, 
A 88 b" 

. biser:cii cu prilejul săpăturiIor. tn 1 7, lsenca era senos ame-

In 1920 se începură săpătu
riIe ce se află încă în curs de 
executare, pentru a se com
pleta ştirile asupra acestei in
teresante biserici. 

ninţată, mai ales în urma greşelii unui preot 
care tăiase tiranţii ce legau stâlpii interiori 
între ei . Biserica fu încredinţată lui Le
conte du NOllY pentru a o restaura. 

1) In timpUl acestei reparaţil1ni se găsi în podul bi
sericii un antologhion « dăruit biseriGii Domneşti din Argeş. 
hramul Stul Nicolae . . .  de jupăneasa, C'=eştină, a lui Chir 
Vasilie, Ioana, (le la Făgăraş l�at 3GAr = 1 706,) când se 
notă aceasta :  «La leat 1 85 1  oct. IO s'au găsit în bolta bise
ricii acope;:ită cu van>. 

2) Pomeln:cul bisericii .  

CONSIDERATIUNI ISTORICE , 

ASUPRA BISERIClf SANICOARA 
De pe tradiţie ' şi de pe stil, 1) . biserica Sf. 

Nicoară, cu un mare turn-clopotniţă, în 
faţă, de pe moda occidentală, este o bise
rică catolică (fig. No. 28) .  

Din natura aperiaj ului său se poate deduce 
că a fost construită după zidirea bisericii 

1) Seamănă cu biserica Latinsca ţrăcva din Serbia. 
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1 .  Ca\"aler, 
7. Udobă, 

CURTEA DO:\{NEASC.� DIN AR GEŞ 

Fig. 30 . Planul distribuţiei mormintelor aflate în săpături : 
z. Cavaler zugrăvit, 3 .  C avaler fleurs de lys, 4 .  Cavaler, 5 .  Mormânt inchipuit, 6 .  

8 .  Vladislav, 9.  D a n ,  10.  Radu Negru, I I .  Fiul lui R adu _Tegru , Vladislav, 
Doa=a, 1 3 .  Dan II, 1 4 .  Necunoscut. 

Scara : 0.008= 1.00 m . 

Voislav, 

1 2 .  Ana 

41 
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Domneşti, întrucât întrebuinţează foarte 
sporadic piatra «tuf-calcan> ce se întrebuin
ţează regulat la prima, ca piatră de (<taille» , 
la colţuri. 

Ştim că Marghita, soţia lui Bas.arab ; Clara 
soţia lui Nicola Alexandru Basarab şi poate 
chiar Mara 1) , soţia lui Mircea, sunt catolice ; 
pentru acest motiv soţia lui Mircea nu este 
reprezintată în biserica sa ctitorială Cozia. 

Tot în timpul domniei lui Basarab, dar, s'a 
ridicat şi această biserică, într'o epocă când 
activitatea papală în ţările acestea era aşa 
de mare. 

Vladislav Basarab, în r369, reconfirmă ju
risdicţia asupra
catolicilor din 
ţară, Episcopu
lui din Transil
vania, Dimitrie, 
de care ei au de
pins «a tempore
praedecessorum 
nostrorum» , şi-l 
recomandă tu-
turor ca să fie 
bine primit cu 
prilejul acestor 
vizitaţiuni 2) .  

In 1390, acest episcop se mută chiar în re
şedinţa domnească a curţii din Argeş, cu 
titlul de «Episcopus Argiensis in Valachia» 1 ) . 

Până la 1603, se poate urmări seria epis
copilor de Argeş, cari oficiau, de sigur, la 
Sânicoară 2) . 

In r602 3) , însă, probabil, din pricina des
creşterii populaţiunii catolice a Argeşului, 
Bernardin Querini, care poartă tot numele 
de Episcopus Argensis, se mută la Bacău. 
ţ In r603 , acelaş Episcop, vorbind de noua 

biserică catedrală din Bacău, aminteşte de 
cea din Argeş : (<1oco eclesiae Argiensis in 
Transalpina, funditus eversae» (fundamen

tal distmsă) 4) . 
In r640 cu pri 

leJul vizitei lui 
Baksici se con
stată că catolicii 
rămaşi fără preot 
(<plan, plano sono 
divenuti hereti
ci et doppo, scis
matici» 5) . 

In r802, Clar
ke, văzu în stare 
de ruină acest 
«templu romanl)6) . 

In r382 se în 
fiinţează chiar 

Bouquet vi
Fig. 3 1 .  Mormântul lui Vladislav-Vodă. 

zitând-o, (vezi 
fig. No. 3 ) ,  aminteşte legenda că «o prin
cipesă catolică, soţia primului voevod al 
Valachiei, Negru-Vodi, descinzând ea însăş 
din Burbonii Ungariei, fondă în Carpaţi, sin
gura capelă, închinată cultului, pentm care 
strămoşii săi duseseră aşa de departe în 
orient gloria armelor lor 7») .  

un Episcopat în ţară , cu titlul de «Severinij 
necnon parcium transalpinarum» 3) . 

') Pomenită în pome1nicul mănăstirii Brădet. locuitoare 
mai mult în Ungaria. ea e citată cu evlayie în documentele 
fiului său Mihail. (·când au yenit Doamna maica Domniei 
mele din Ţara Ungnrească, în luna lui Itruie 2 2. 1 4 , 8& .  Con
dica Cotmenii 1. 1 .  

Pentru Brădet A S .  Argeş. IV. 5 .  2 1 .  1 656, (<făcută de răpo-
satul Mircea Vodă care a făcut Cozia & .  

H. 1,, ; 697. Clement V I ,  lni Alex. B asarab să tragă 
dela erezie pe Olachi-Romani. H. 1.,. 600. an. ' 3 2 7. ace laş 
să primeascăinchizitori. H. 1 ,2' 1: 58, an. ' 3 70 Urban V Doamnei 
Clara. H. r,z. 1 59, an. ' 3 70. Urban V lui Vladislay să se în
toarcă dela erezie. H. 1 " . 207, an. ' 3 73 .  Grigorie IX, con
cedă minoriţi1or dreptul de a ridica biserici în Valachia. 
H. r." 268, propagandă în Ţara lui Basarab. 

') H, r
'
2' 148.  

3) H.  1,2' 2 76. 

') H. 1 '2' 3 30 . 
2) IL 1 ,2 '  67. H. II" . 2 76. H. VIII. 202. 
3) H, VIII. 248. 
() Columua lui Traian, \-II, 1 8 76, 3°5-3°8. 
.) B aksici ; 1\t[onumenla slavorum spectanlia hislOl'iam sla

vorum meridionalium. XVIII, I 02 .  

8) Clarcke. o .  c . •  2 78. «Roman temple thad had beem 
constuded moth terracotta tiles •. 

') Album valaqlle, Paris, I843.  
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Se pare, însă, că pe la începutul veacului 

ea fu reparată şi dată cultului ortodox. 

Săpăturile făcute în biserică au scos la 

iveală morminte cu totul recente. 

Omeni bătrâni îşi reamintesc încă de fres

cele acestei biserici, şi de hramul sfântului 

Niculae, ce se afla la uşa de intrare 1 ) . 

SĂPĂTURILE DIN CURTEA 
DOMNEASCĂ 

A. Biserica domnească, identificarea 
mormintelor 

In interesul completării tuturor ştirilor 
privitoare la Biserica Domnească se decise 
facerea de săpături (vezi jurnalul lor) . 

Sub pardoseala ultimă, făcută la 1827, din 

fel : mormintele 1 ,  2, 3, 4, 5 ,  6 şi I I, aşezate 
în imediata apropiere a altarului. După exa
menul scheletelor se deduce că ele sunt ale 
unor oameni tineri şi chiar copii . (Vezi pla
nul fig. No. 30) . 

După scheletele, aflate în mormintele No. 7, 
8 ,  9, 10, 12  se deduce că ele sunt al unor 
oameni mai în vârstă, excepţie făcând 
poate numai mormântul No. 1 4, al unui 

necunoscut. 
Dintre mormintele aflate în mij locul bi

sericii, se stabili, de pe resturile găsite, că 
mormintele No. 8 ,  9, 10,  1 2  şi chiar 1 3  sunt 
morminte domneşti , celelalte sunt ale fiilor 
şi rudelor Domnilor pe care îi vom stabili 
în cele următoare. 

Fig. 32. Fragment din piatra funerară a lui Vladislav-Vodă. 

lespezi, (fig. 10. 29) la o adâncime de 0,50 
cm. se dete de resturi din prima pardoseală de 
cărămizi, şi mai peste toată întinderea bi
sericii de mortarul gălbui peste care fusese 
aşezată. 

Intre aceste două pardoseli se găsi şi par
doseala doua de cărămizi, din 1 750. 

Sub pardoseala întâia se dete, în dreptul 
mai tuturor stâlpilor din naosul bisericii, de 
substrucţii de bolovani, cari legau stâlpii cu 
zidurile bisericii .  

De aci în jos, prin săpături , făcute de pe  
un anume plan, se  dete la o adâncime ce  va
ria dela un metru până la 1 ,50 m.  de patru
sprezece . morminte, cu cincisprezece sche
lete, aflate în naosul bisericii şi dispuse ast-

1) )<iţă Zmarand.in din Argeş. 

Cel mai vechiu mormânt trebuie să fie cel 
zidit în substrucţia de bolovani aflată în 
mijlocul bisericii, întinzându-se între altar 
şi substrucţia ce lega bazele stâlpilor din 
spre vestul bisericii. 

In adevăr, locul de onoare în toate biseri
cile este în naos, în colţul sud-vest, în dreap
ta bisericii. 

Aci, însă, fiind uşa cea veche a bisericii , 
care a fost astupată deabia. la 1850, mormân
tul ar fi fost expus călcării în picioare. De
aceea s'a ales ca cel mai de onoare loc, cel 
din centrul bisericii, sub cupola pantocra
torului (8 pe plan, fig. o. 30) . 

. In acest mormânt, fie scobit ulterior în 
sub zidirea găsită (fig. No. 31 ) ,  fie zidit spe
cial cu această enormă massă de zid, s'au 
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găsit urmele benzilor de tencuială roşie, ce 
împodobiau marginile de sus ale lui. 

In mormântul foarte profanat, s 'au găsit 
osemintele a două schelete, dintre cari unul 
fără de cap, aflat deasupra mormântului de 
alături No. 9.  

Tot aci s'au găsit, spre cap, fragmente, 
dintr' o inscripţie funerară : ..il" HC E'h. X" cari 
perfect alăturate, nu mai lasă nici o în
doială că dau numele lui Vladislav, care am 
văzut că este primul domn ce rezidează sta
tornic la Argeş : [E:J..d..fITAJHG[G..d..flK"1. ] .&'1J. 
li (fig. No. 32,33) (Vladislav întru Hristos) . 

De altfel, în afară de biserica Domnească 
din Câmpulung, Vladislav nu putea fi 
înmormântat nici în modesta monastire Vo
diţa, zidită de el, nici în Tismana, care nici nu 
era începută cum am văzut 1) . 

Faptul că scheletul din acest mormânt se 
afla depus într'un sarcofag, cum şi împreju

rarea că el a rămas neprofanat, au contri

buit ca acest mormânt să fie şi cel mai bine 

păstrat. 
Amănunte asupra felului cum a fost gă

sit se dau la jurnalul săpăturilor. 
Intr'acest loc, ritualul bisericii , consacrat 

printr'o tradiţie seculară, prescria facerea 
pomenirii ctitorului bisericii, cu tava de co
livă, la hramul bisericii, Sf. Niculae. 

Aci se pomenea din generaţie în generaţie 
Negru-Vodă, cum zice tradiţia populară 1) . 

Cu mult înainte de descoperirea mormân
tului, Tocilescu afirma, vorbind de aşa zisa 
statuă a lui egru-Vodă, «că s'ar fi găsit încă 

de mult în zidul biseridi, la vechea intrare 
unde e înmormântat Radu
Vodă Negru, acolo, adică un
de azi se află scaunele împă
răteşti» 2) . 

Faptul că Domnul a fost 
găsit, împreună cu Doamna 
sa în acelaş mormânt - cer 
celuI şi brăţara găsite sunt o 
probă evidentă - , faptul că 
în pomelnicul bisericii , Vla
dislav Vodă este pomenit cu 
doamna sa Cherana, nu mai 

De fapt scaunele împără
teşti se aflau în faţa stâlpului 
unde-am găsit mormântul şi 
la capătul acestuia 3) . 

Fig. 33· Acelaş fragment reconstituit. 
Epitropul Bisericii Dom-

lasă nici o îndoială asupra identităţii mor
mântului său, cu atât mai mult că toţi 
domnii ceilalţi, afară de Radu sunt pome
niti fără de sotiile lor. , , 

Al doilea mormânt important este sarco
fagul găsit (la No. 10 pe planul, fig Jo. 30) 
sub o substrucţie de bolovani, groasă de 
0,25 cm. ,  şi care era acoperit cu un mare 
capac de piatră. (fig. No. 34) . 

1) Afirmarea lui �ebastian Rheal : Rt!sl�rection des peu
ples, citat de d-l Iorga, priveşte pe (,Michel Bass. I-er Ban 
des B assiens . . .  Une inscription et des fleurs de lys irom'ee 

dans le monasthere de Tismana, temoigne que le Domnu 
avait epouse tme princesse du sang de Saint Louis •. 

Dacă poate fi luat în considerare acest poet astral, atunci 
acest mormânt este al lui Mihail, fiul lui Mircea, a cărui 
mamă era probabil catolică. 

Şi  în AJbum-Valaque, vorbindu-se de poarta mănăstirii 
Tismana : «a la fois le plus ancien et le plus pittoresque des 

alpes carpathieunes est encore revetu des gloires heraldiqlles 

de son illustre maison" (Burbouii ! din Ungaria) . 

neşti, în 1 843 , adresându-se lui Bibescu 
Vodă invoca, pentru a atrage luarea aminte 

a Domnului pentru această biserică : «mor

măntul în care zace ţărăna răposatului 

întru fericire Radu-Vodă Negru»4) . 

l\IUtropolitul Neofit, în 1 746, pomeni pe 
ctitor. . .  la «Biserica lui Radu Negru» 5) . 

Pomenirea o făcu desigur lângă «piatra 

mare, cum intri în biserică, la dreapta, pe 

care este sculptată icoana lui Radu-Vodă 

Negrw). 
Răguzanul Luccari, în 1601 ,  care avea 

multe legende confuze despre ţara noastră, 

datorite tradiţiilor păstrate în familia sa din 

1 )  Vezi dedaraţitmea dascălullli Sima Popescu, la anexe. 

2) TociJescu :  Ra/}orturi as!�p'ra câ/orva mănăstiri. Analele 

Academiei Române, partea istorică 8, S. II, 1 6 1 .  
') Vezi şi  declaraţia Sima Popescll (J urnalul săpăturiJor) . 

<) A. S. Ministerul Culturul Ţ. R. Dos. 1 4 1 ,  an. 1 844.  

5) B iserica ortodoxă 1. c .  634,  636. 
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Fig. 34 . Sarcofagiul cu scheletul lui Negru-Vodă. 
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timpul legaţiunilor la noi a moşilor săi, ştia 
să afirme că Negru-Voevoda «fu sepelito în 
Argis» 1) . 

Şi cronica ţării ne spune de el că au 
domnit până la moarte, îngropându-I <<1a bi
serica lui din Argeş» 2) . 

Pomelnicul bisericii (fig . No. 35) , făcut pe 
la 1863 de pe altul vechiu, care era ce] puţin 

de pe la 1812 3) , începe cu ctitorii principali 

ai bisericii : 10 Radul-Voevod, Ana Doamna ; 

10 Neagoie-Voevod, Despina Doamna. 

Nu mai încape nici o îndoială, cu toate că 

nu s'a găsit nici o inscripţie, că ne aflăm în 

faţa mormântului lui e-
gru-Vodă, cum începe să 
numească pe Radu, cum 
am văzut, hrisoavele încă 
din veacul al XVI -lea. 

Ritualul bisericii de sute 
de ani, transmise până azi 
numele celui mai vechiu 
fondator, de pe tradiţie, al 
monastirilor din ţara ro
mânească. 

Grij a şi luxul cu care 
Radu-Vodă fu îngropat, 
arată şi grij a pe care el şi 
ai lui trebuie să fi avut-o 
pentru pomenirea lui. 

r l '  

- Ţ" 

ctitoricească şi împărţire la săraci. Te rugăm 
şi pe tine cinstite şi milostive Domn, pre care 
îl va alege Domnul Dumnezeu a fi Domn 
Tării Românesti, în locul zmereniei Domniei , , 

mele . . .  să împlineşti a noastră făgăduială . .  
pentru sufletul şi pomana Domniei tale» 1) . 

Din faptul că s'a găsit în mormântul lui 
plete castanii, se poate deduce că el a murit 
tânăr, «scurtându-i-se zilele» , cum zice hri
sovul pentru Tismana al fiului său Dan. 

Figura lui este reprezintată în scena hra
mului bisericii, dela intrare, unde Domnul, 
cu plete ŞI barbă castanii, îngenunchiat, în

tinde mânile, în poză de 
rugăciune, înaintea tronu
lui lui Hristos, întocmai 
ca împăraţii bizantini 2) 
(fig . No .  36 şi I l O) . 

De altfel nici unul din 
Domnii anteriori lui Radu 
nu poate fi identificat cu 
scheletul aflat în sarcofag. 

Marele Basarab, cum 
glăsueşte grafitul găsit pe 
peretele nordic al bisericii ,  
a murit la Câmpu1ung. Tra
diţia hrisoavelor referitoare 
la acea monastire arată, 
cum am văzut, că oasele 

Cunoaştem dispoziţiunile 
pe cari Domnii şi le luau 
vintă încă din vieată. 

Fig. 35·  Pomelnicul Bisericii Domneşti. lui sunt îngropate acolo. 
în această pri- Tradiţia chiar despre chipul său, păstrată 

, , 

'Moise Vodă, în 1529, dete o moşie Tisme
nei, pentru ca atât cât va trăi el «să mi se 
cânte în fieştecarele săptămână, într'o zi, 
seara paraclis cu pahar, iar, a doua, sfânta şi 
dumnezeiasca liturghie, cu colivă, şi cu pa
har, iar după moartea Domniei mele să mi 
se cânte în fieştecarele an, într'o zi, parastas 
cu pahar, iar a doua zi Sf. Liturghie, cu so
bor şi cu colivă, şi cu pahar, şi să-mi facă masă 

în portretul său, aflat în Cbronicon pictum 
(fig. '7J , scrisă în 1355, îl reprezintă bătrân.  
In sarcofag însă mortul e tânăr. 

Fiul său Nicola Alexandru e îngropat sub 
piatra de mormânt ce se păstrează până azi 
la Câmpulung (fig. No. I I ) . 

Vladislav, am văzut că e îngropat în cen
trul bisericii. 

1 )  Condica mănăstirii Cotmeana I, 6 Y .  an. 7539. 

2) Vasile, în mosaicmile dela Sf.  Sofia ; Dieb l :  M anuel 

1) O. c .  d'art byzant'in, p .  1 74 .  Manuel Pah�ologue în Mitropolia din 

2) J1![agazin., IV, 232 .  Mistra : Millet : Monumenls de Mislra. 9 1 ,  3 ' 
3) Publicat în Revista Istori că, an. 1 9 2 0 .  El menţioneză Theodor Metochitcs la Kahrie-Dj ami. Vezi Izvestia, ins-

pomeniri pentru anul 1 8 1 2  şi 1 850. titului IUS din Constantinapole Xl, Miinchen, 1 906. (Alb um ) .  
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Portretul lui Radu şi al soţiei sale, Ana, se al XVIII-lea, făcut în vremea stariţului Ioil, 

afla înainte de restaurarea picturii dela 1829 şi în care se reprezintă 10 Radu Negru 

şi în dreapta uşii de intrare în naos, sub icoa- Voevod şi tatăl său 10 icola Alixandru 

na unui Hristos binecuvântând (fig. 0 . 37) . Voevod)} (fig. No. 10 ) .  

El fiind distrus de Pantelimon - cu excep- Sub acest panou se vede o altă frescă mai 

ţia lui Hrist - a fost înlocuit cu altul făcut, veche ce reprezintă pe aceiaşi ctitori. 

de sigur, de pe un decalc de pe cel vechiu. Existenţa în Biserica Domnească a două 
Din acel panou al ctitorului a mai rămas tablouri cu portretul lui Radu egru nu 

şi o inscripţie fragmentară, deasupra, pe poate fi o surprindere. 

care o vom vedea-o mai târziu. Şi la Lesnovo, în Serbia, despotul Oli-
Identitatea acestui ver e reprezintat în 

panou cu cel ce există biserica, zidită cam în 
astăzi în restaurata aceiaşi ani cu Dom-
episcopie a Argeşului, neasca, dar pictată cu 
nu se poate tăgădui câţiva ani mai înainte, 
(fig. No. 38) .  de două ori , odată în 

Figura uscată şi pre- biserică singur, şi al-

lungă a Domnului Ra- tădată în nartex 1) cu 

du din biserica epis- soţia sa. 

copală, dinainte de Ca şi acolo, şi aici 
restaurare, s'a păstrat Domnul reprezintat 
în copia pictorului Tă- (fig .  No. 38 şi I lO) . 
tărăscu la Academia este ctitorul bisericii 
Română (fig. NO. 12 ) .  care a săvârşit bise-

Pe acest panou, zug- rica, pictând-o. 

răvit în vremea lui Biserica zidită de 

Neagoie-Vodă, şi pe Basarab, Radu o ter-

care îl văzu Odobescu mină, de aceea pome-

înainte de restaurarea nirea ctitoricească se 

monastirii, era scris : făceala mormântul lui. 

1 0  PdASA .&omoA'"h.; roc- Din inscripţia pusă 
nOiKAd ErO dHd. Fig. 36. Chipul lui Radu.Vodă.�egru în icoana de Pantelimon pe pa-

La Câmpulung, în hram ului bisericii . noul lui nu a rămas 
lVIănăstirea Negru-Vodă, se află de aseme- decât numele de AMHd = Doamna, din ti
nea un panou cu chipul lui Radu Negru, tulatura, Ana Doamna, pe care se pare că 

făcut, cum am văzut, la 1828, de pe cel Leconte du Noiiy a recopiat-o pentru pa

vechiu, existent în biserica dărâmată a noul său dela monastirea Argeşului (vezi 

lui lVIatei Basarab, şi cu o titulatură făurită fig. No. 38) .  

de pe cronici : «marele Radu Negru-Voevod, Inscripţia cea veche din al XIV-lea veac, de 

întâiul domn, descălicătoare al ţării româ-
neşti)} (fig . .J: o. 13) . 

_ 

Şi la schitul Negru-Vodă din Stoeneşti 
lVIuscel , sub panoul publicat în această pu
blicaţie, s 'a dat de un alt panou din veacul 

J) G. Millet: L 'ancien al t Serbe, Paris 1 9 1 9, 26. Costu

mul doamnei în special, cu dante1ele ce cad pe tâmple de 

sub coroană cum şi marii cercei sunt absolut asemănători 

cu ai Vasilisei Maria Ly,erina. Vczi şi acel aş port la jupă. 

neasa Doia, a Despotului serb Deaian la B�lo\-a Schita . 

( B1!lletin areli. . bu.lgare, 1 9I 2 ,  63) . 
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Fig. 37. Panou în naoslll Bisericii Domneşti cu chipul lui Radu Negru şi Ana Doamna. 

http://patrimoniu.gov.ro



P L A ::-'  . A III 

http://patrimoniu.gov.ro



CURTEA DOMNEASC.� DIN A R GEŞ 49 

deasupra panoului are din nenorOC1re mar

ginile laterale rupte, astfel că nu se poate 

ceti decât fragmentar titulatura Domnului 

şi Doamnei, în limba barbară a pictorilor. 

Această inscripţie a fost scrisă, după să
vârşirea panoului, pe un ciubuc pe care se 
afla ornamentul No. 264, care fiind acoperit 
cu un fond de vopsea, s' au scris următoarele 
rânduri, notate pe pagina urmatoare. 

Peste mormântului lui Radu desigur 
se afla o piatră, ca şi deasupra tuturor 
celelalte morminte unde au 
fost găsite fragmente din 
aceste pietre. 

Tradiţiunea voieşte ca pia
tra dedesupra mormântului 
său să fie aceea foarte mutila
tă care reprezintă pe un Domn 
cu plete, cu coroană pe cap, 
zăcând cu mânile pe piept pe 
patul mortuar înfăţişat dea
semenea (iig. No. 43-46) .  

Cronica cantacuzinească a
firmă că dnpă moartea lui 
Radu Negru <a-au făcut şi 
statue de piatră, adică chi
pul lui care este în slona 
acelei bisericii» I) . 

Această piatră, pe vre
mea lui Neofit am văzut, în-

No. 13,  pe planul (fig. No. 30) , unde chiar 
am găsit urmele încastrării ei în zid (vezi 
j urnalul săpăturilor) . 

Scoasă din biserică pentru a crea spaţiu, 
ea fu pusă peste piatra (fig. N o. 40) , care în 
adevăr era a lui Radu, în slona (tinda) bise
ricii, şi se creiă, astfel, legenda cu statuia lui 
Radul Negru. 

Pentru mormântul lui Radu, liber pe toate 
laturile, nu se putea

' 
face o astfel de piatră. 

De fapt, peste acest mormânt trebuie să 
fi fost aşezată piatra (fig. N O. 
40-42) care deasemenea se 

află în tinda bisericii azi, de
corată foarte oriental cu or
namentaţie in meplat pe am
bele laturi lungi, cu o rozetă 
şi un arbore pe faţa de dea
supra şi cu o cruce pe faţa din
spre picioare, rămânând brută 
la latura dinspre cap. 

Considerând toate mormin

tele aflate în biserică, ea nu 
putea fi aşezată decât la 
monnântul cavalerului ( 0 . 2 

pe plan) sau la mormântul lui 

Radu, ambele aflate la pi

cioarele stâlpilor bisericii, de 

care se putea alipi cu căpă

tâiul lăsat brut. 
să , că era pusă lângă, sau pe Inălţimea ei, însă, ar fi 

l110rmântul lui Radu Jegru. împiedicat circulaţia în faţa 
Fig.  3 8. Panou în Episcopia Argeş cu 

Ea, însă, nu este piatra chipul lui Radu Negru şi Ana Doamna. altarului - dacă ar fi fost 
acestui mormânt cum greşit a atribuit-o aşezată peste mOr1nântul No. 2 - pe de altă 
tradiţia. parte, nici importanţa acestui personagiu nu 

Lucrată numai pe o margine, şi brută pe era aşa de mare pentru a i se pune această 
toate celelalte margini ea nu a putut servi piatră. 
decât unui mormânt ce s'ar fi aflat în colţul Dealtfel, peste acest mormânt am găsit 
bisericii , cu capul şi marginea nelucrată li- spre capăt fragmentul unei lespezi. 
pite de un zid. Această piatră, deci, nu putea fi decât peste 

Acest mormânt nu poate fi decât cel dela mormântul lui Radu, unde alipită de stâl-

1) In Şincai o .  c. an . J 2 1 5 .  Vezi şi Drăghiceanu : Buletin, 
1 <) 1 3 .  195.  Bellanger: Le Che1·Ott.fza, Paris, 1 846, 430. 

Palmete de pe perna mortuară a patului acestei pietre 

se văd la Peribleptos (Mille t :  Mistra, 49.,). 

Bu!.etinul Comhiuuii )ronu.nentelor Istorice 

pul bisericii, acoperia numai Jumătate din 

mormânt, pentru a nu împiedica circulaţia 

în biserică. 
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Fig. 39. Inscripţia de deasupra panouJui ctitorilor (v. fig. 37) 

( . . . . . .  vA HA BA BLAGOBERENYP) ,  (SAU) [BLAGO]AR P61 (�) [VOI] Efl 2) H. GflMOA'p 1 iK IiJVNV ! 3) 

[V] .d\ .rPO [VLA HYJ H ]�Ă( I 1 L 1 1 ) LO m6 4) gT " hG6H O R ll flGTH N,AH G g W H  

Il E' L .  XfI . B IL K Ml fO grli [R] 6[NAA] 5) l i  fC mfr 36111 H E 'A\.rpO g il flXh T H  li ' &1 .G [EI OBLASTI SVOI] 

. bine credinciosul Voevod şi însuşi stăpânitorul 

Ungrovlahiei stăpâniri Domn şi al întregului ţinut al stăpânirei sale . 

. . . .  întru Hristos Dunmezeul bine credincioasa şi Doamna Ţării Ungrovlahiei şi ::t tot (ţinutul său.) 

f-< 
C=.I 
-l ') Se ceteşte mai bine I I)AdI'OJ,� l oJ .p.IS, cum propune D - l  Praf. C ancel , de cnt 'Ml'oK'kp'Hhlll. 

� 2) r;OllK[O.\Jd. vezi şi gl afitul cu semnătura lui Vlad Voevod (Fig. No. 1 9) .  

o 
\1") 

3) Gd"' • .\P�lI<dKH"" se g:"lseşte pe piatra de mormânt a lui Nicola Alexandru (fig. No.  I I ) şi În titlul lui Mircea. 

') Cuvântul  este foarte stricat. Prin imposibil (întruC'ât genitivul t'.ste li'AllHd sau IiAllHd) de ar fi Vidinului. atunci acest panou. cel dela Episcopie şi cel dela Câl1l

pul ung ar trebui să fie portretele lui Vladislav. care ar fi inceput pictura bisericii (dup ă  cum pictase şi Vodiţa) pe timpul cUl:c1'Îrii Vidinului, Februarie 1369, iar portretul 

dela hram al' fi al lui R a du rare a terminat biserica. 

Faptul însă că la Câmpulung, cum au vă7.Ut Stolnicul Cantacuzino şi Neofit, erau reprezentaţi Dan fiul lui Radu , R a dul-Vodă, şi faptul că chiar NeagoiE' intituJase 

panoul asemănător dela Mănăstirea Argeşului tot Radu Voevod, exclude, însă, această svpoziţie . Soluţia dată de D-l Prof. -1:.os din Cracov ia, pe care a binevoit a U1i-o 
('om unicn D-l P.  Panaitel'Cu estE' singura care se poate impunt: : CAii ;:;;;;t(f = al Ungrovlahiei. stăpâniri Domn şi etc. 

Sj IiAdros'kpUl" se grlseşte şi la Bulgari : RO Xii G4 1i�rpn,,, '(d�' În titlul lui Alexandru din 1 3 4 7 .  (BuJlftin areli. bulgare, 19 12, 2 13) ; in t itulatura lui Ion Asall (ibid., J 9 1 2 ,  

5 4 ) .  In ti tul atura lu i  MiJntin ( l}k�"'I) Î n  Millet, o. c. planşa) . 
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Fig . .f0. Piatra de monn:'nt a lui Radu ::\r gru. 

Fig. 4 I .  Piatra de mormânt a lui Radu Negru. Faţa. 

I Fig. 42. Piatra de mormânt a lui Radu �egru. Latura. 

L� ____________________ , _________________________ � 
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La No. 9 pe plan (fig. No. 30) , s 'a găsit 
mormântul unui Domn ce-şi păstra încă pe 
cap diadema de mărgăritare, cu şnurul ce 
O lega pe cap (fig .. No. 44) , asemănătoare cu 
aceea a lui Radu Negru, dar care era com
plet profanat. 

S 'au găsit, deasemenea, fragmente din 

piatra sa de mormânt, cu câteva litere, cari 

nu dau nici un fel de lămurire asupra nu
melui (vezi planşele anexe) . 

Acest mormânt nu poate fi decât al lui 
Dan, fiul lui Radu şi urmaşul lui, mort 
în luptele cu Şişman, Ţarul dela Târnovo, 
cum este pomenit şi în pomelnicul bisericii. 

Nu se stie din ce motive s'a renuntat la 
J J 

acest placaj , găsit alături, neîntrebuinţat, zi-

din du-se un cavou, în formă de cosciug, care, 

prăbuşindu-se, zdrobI întreg scheletul. Acl 

s'au găsit inelele cu inscripţie slavă şi ger

mană pe cari le vom descrie în altă parte. 
Literele inscripţiei slave,foarte barbar lucrate, 
ulterior, probabil la Braşov, de pe un desen 
făcut în ţară ce nu a fost înţeles, mi-au 
dat întâiu lectura (fig. No. 48) """ dOI( ANi'" 

np'h.C'1'f. 

Şi întrucât, cum m'a lămurit şi d-l Filow, 
directorul institutului arheologic din Sofia, 
trebuia cetit np'b.C'1' f Wh, bănuii că nu-

Fig. 43 .  Piatra cu chipul zis al lui ' -egru \'odă. 

La No. 13 (pe planul fjg. No. 30) , în col
ţul n .-v. 21 bisericii, s' a găsit un mormânt 
cu totul profan�t şi pe care se afla piatra 
atribuită lui Negru-Vodă (fig. No. 43-46) . 
El tTebuie să fie a lui Dan al II-lea, fiul 
precedentului , care am văzut că a rezidat cu 
predilecţie la Argeş, şi care e pomenit şi în 
pomelnicul bisericii . 

Mormântul dela No. 7 (pe plan) ,  fig. 
No. 47, găsit prăbuşit şi neprofanat, con
ţinea oasele unei rude domneşti, fapt ce 
rezultă şi din felul cum pentru acest mort 
se pregătise, la început, un sarcofag din les
pezi alipite, ai căror pereţi interiori erau 
vopsiţi cu roşu ca la Domni 1 ) .  

' )  Astfel de morminte la Aboba-pliska ; A lbum al Insti
tutullâ /'t{S din C-ple, X, 1 905, pl. XXXI, XXXV. 

mele anterior trebuie să fie al posesorului 
inelului pe care îl credeam Vladislav sau 
Laslo de Doboca. 

Totuş, neputându-se deduce aceste nume 
din această descifrare, am considerat, într'o 
a doua lectură, prima literă ca un N incom
plet şi am cetit : � 'LH'A0'f. 1 ) .  

Examinând bine litera a IV se vede că 
este mai mult un ff decât un ,Il. foarte ca
racteristic făcut la litera a VII -a, şi dacă În a-

' )  Hipoteza făcută într'o revistă că acest mormânt e::;tc 

al lui �icolae de Doboca, carc trecând în ţară şi-a luat numele 

bulgaro-macedonean de H'HAI, care înseamnă Naie ( ! ) ,  este 

o imposibilitate. 
' 

DomOltl Ţării noastre se chema Nicola, români <lin Serhia 

citaţi în docltmentele lui St. Uroş, pentru mănăstirea Zica 

au tot acest nltme H 1,.,  775.  chiar şi ţiganii la noi aveau 
numele Tecula. (Ştefulescu, O. C .  1 9 1) . 

Bulgarii tot Nicola : ca tatăl ţarului Samuil (Bullet'in 
bulgare, I 9 10, 59) . 
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Fig. 44 ·  Craniul lui Dan I, cu diadema. Fig. 45. Chipul zis al lui .l\egru-Vodă, fa! a.  Fig. ,,6. Chipnl zis al lui 
Negru-Vodă, latura. Fig. 4 7 .  Mormântul lui Udobă. Fig. 48. Inscripţia illelului lui lJdebă. Fig. 49.  Mormântul 

cavalerului zugră,·it. 

L. ___________ __________________________ ___________ � 
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intea celei de a doua literă 11 nu 
putem concepe altă literă decât 
H, incomplect desenat, atunci tot 
ca N trebuie să considerăm şi a 
III-a literă scrisă ca H în loc de H, 
în mod greşit de o mână nedibace. 

Astfel că singura lectură po
sibilă este : 

lliIHlI 0V AOKh llP'hGT6H'1. 

(inelul lui Nan Udobă) 1) . 
Ştim, din hrisovul lui Mircea 

Vodă din I388, Maiu 20, că el a 
donat Monastirii Cozi a «satul 
Boiarului domniei mele lui Nan 
Udobă >} 2) .  

El este deci mortul, ruda dom
nească, care se află în acest mor
mânt. In orice caz el nu este din 
neamul de Doboca, a căror exis
tenţă în ţară nu e dovedită cu nimic. 

Inrudirea casei de Doboca cu 
Basarabii, afirmată de Vladislav, 
cred că nu vine din legăturile ca
sei cu Doamna Clara, soţia lui 

icola Alexandru, (<lloverca» ,  ma
ma vitregă a lui Vladislav, ci cu 
Marghita, bunica lui Vladislav, 
soţia lui Basarab. 

umai astfel Vladislav putea 
considera pe Vladislav de Doboca 
(<lloster caro et sanquis et geni
tura>) 3) .  

Mormântul N o .  I4, pe plan, este 
necunoscut. 

Mormântul No. I2 ,  pe plan, la 
dreapta lui Negru Vodă, nu poate 
fi decât mormântul Doamnei care 

') Asupra lecturii Udobă, vezi Brătianu, Les 

jouilles de Cttrlea de A rgeş, Revue Arch. 1 92 1 .  

Inele cam din aceeaş epocă au fost găsite şi 

în Serbia :  liA4roK"kpH4 KP4II"k "'\�K4wiIfHH4 np"hCTIH, şi 

în B ulgaria :  XOAOPOK"h np"hCTIIl"h, EHTOAlHPOK"h np"hC

Tm"h (B ulletin arch. bulgare, 1 9 I I ,  2, 5, 9. 

2) Condica Cozia, I, 3, v. 
3) H. 1 " , 1 9 8 :  « noster consanquineus, con

seqn iueo et fratri. propter consa<]uiueitntis 
l'Olln<'xioll('tI. . .  r-ig. 50.  P ialra de lllorm iint a l t i i  Yoislay-B asarah. 
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la o epocă necunoscută a fost golit de toate 
oasele ce au fost depuse în cutia dela 
picioarele lui Radu. 

In fine, mormântul dela No. I I ,  pe plan, 
aflat între mormintele lui Radu şi ale soţi
ei sale, nu poate fi decât al copilului şi 
coregentului lui Radu, după monete, nu
mit Vladislav. El a murit la o epocă când 
toate locurile destinate tinerilor morţi, în 

dă la coapsă, scutul la picioarele sale pe vârful 
căruia stă un coif cu crini eră roşie, suliţa în
fiptă în pământ. El ţine mânile întinse faţă 
de icoana lui Hristos, aflată deasupra acestui 
panou. La acest schelet s'a găsit o <<plaque 
d'applique» care deasemenea reprezintă un 
cavaler (vezi fig. No. 74 şi planşa o. VII) . 

Acest schelet, deci, nu poate fi decât al 
cavalerului zugrăvit pe stâlpul la picioarele 
căruia el zace. 

Fig. 5 1 . Rămăşiţele C'asei Domneşt i ,  i,"ite după facerea săpături lor. 

faţa altarului erau complet ocupate. 

Dintre mormintele No. r-6, aflate în faţa 
altarului, două sunt mai interesante : No. 2 
şi 6 .  

La capul mormântului No.  2 (fig. No. 49) 
se află pictat pe stâlpul, la picioarele căruia 
se află mormântul, un cavaler reprezintat 
în tipicul costum cavaleresc cu tunică de 
solzi (cotte de maille) , pantaloni scurţi roşii 
(braies) , ciorapi lungi albaştri (chausses) , spa-

La No. 6, într'un mormânt complet pro
fanat, s'a găsit pe lângă vestminte, botoni, 
inel , diadema de lame de aur, o egretă 
de argint (fig. No. 75) şi o piatră de 
mormânt timbrată de armele Basarabilor, 
scutul, şi cu această inscripţie fragmentară 
(fig. No. 50) . 

[V] OHGilfrg� 

fl1l6KG[ A1\1APfI 
r6mlP. 

A1:iT6 [V]6il [ICA]rO 
:C:06:C:0AH rr Ol.lli MlJ ,fl. 
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Fig. 52. Bu�-tul iui Radu-Vodă Negru. 
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« Voisla V I ) fiul marelui Alexandru Voevod, 
s'a săvârşit în luna lui Ghenuarie . »  

La toate mormintele No. 1-6 găsindu-se 
schelete de tineri, s 'a dedus, după găsirea 
inscripţiei lui Voislav, că ele sunt ale fiilor de 
Domni, îngropaţi la picioarele părinţilor lor. 

Având în vedere cavalerul pictat la stâl
pul cu mormântul cavalerului ,s 'a dedus, prin 
analogie, că toţi aceşti fii de Domni sau de 
rude domneşti sunt cavaleri, ale căror por
trete trebuie să fi existat pe feţele stâlpilor 

El fu care dete o organizaţie feudală ar
matei, burgurilor, nobilimii, ca şi în Vest. 
Orice proprietate fonciară, oric

'
e posesor dE. 

feud, trebuia să presteze stăpânului său feu
dal un număr determinat de luptători. 

Tot Carol Robert conferi claselor nobili
are armoariile, prin proprie autoritate regală. 

Evident că Domnii noştri, în relaţie de 
vasalitate reală sau fictivă cu Regii Ung3.
riei, nu au scăpat acestei organizaţiiJni feu
dale care convenea de minune, în luptele de 

Fig. 53.  Pasmanterie veneţiană, găsită în monnântul lui Radu �egru. 

lângă cari sunt îngropaţi, dar au fost nimi
cite în restaurări1e ce le am văzut. 

Şi nu e de loc surprinzătoare existenţa 
feodalităţii la noi. 

Statul şi societatea noastră din veacul al 
XIV-lea se organiză de pe modelul Un
gariei angevine. 

Aceasta fusese organizată feudal de Carol 
Robert, după maniera Statului francez şi 
napolitan 2) . 

') i\fumele se găseşte şi la Românii din Serbia (Doc. citat 

al lui Uroş) şi ca nume de femee &oBe,lAR.! şi la noi, C. T. I, 

au. 1 5 50, 54,  V. 
2) Huber : GescMchle der Hungarn, II, 65. 

clasă de atunci, pentru întărirea autorităţii 
Domnilor noştri . 

Am avut, deci, o feudalitate şi un cavale
rism, după practicile bisericii noastre, pe 
care nu l-a cunoscut statele balcanice. 

Precum în Ungaria, pe vremea lui Ludo
vic, existau «barones, nec non proceres et 
Dobili regni» 1) , tot astfel sub Vladislav-Vodă 
avem o clasă nobiliară «barones» , din care 

făcea u parte «castel ani , cOlni tes, j udices» men

ţiona de el în documente 2) . 

') H. I, . ' 1 7. 

2) H. I, 2' 198, an . 1 372 .  H. I, .' 1 48, an. 1 369. 
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Dela regele Ungariei au Basarabii stema 
de familie, formată dintr'un scut cu bare în 
câm pul din stânga şi liber în câmpul din 
dreapta, pe care il aflăm pe monnântul lui 
Voislav, nasturii lui Radu, monetele lui 
Vladislav şi Radu-Vodă. 

Şi plăcile de teracotă găsite în săpăturile 
C'3.sei domneşti (fig. No. 81-84) , sunt oglindi
rea aceleeaş vieţi ' feudale a acestei societăţi 
româneşti. 

Săpăturile din pridvorul bisericii au scos la
iveală morminte neimportante, târzii, prin
tre cari monnintele familiei lui Dind Bră
tianu, cari au rămas neexplorate 1) . 

Fresce frumoase decorau pereţii interior i ,  
iar console cu vulturul tării sustineau boltile , , , 
celor trei mari camere. Plăci de teracotă, cu 
diferite ornamente, împodobiau sobele sau 
pereţii .  

S'a dat, de asemenea, de temeliile depen
dinţelor şi ale gangului porţii de intrare lângă 
care se află o ascunzătoare în formă de 
puţ, încă neexplorat. 

Unul din pilonii acestui gang există şi azi , 
având o înălţime de vreo trei metri . 

Săpăturile pot aduce de aci înainte multe 
surprize în explorarea acestei curţi (vezi 
planul fig. No. 2) . 

* * * 
In biserica Sf. Nicoară, afară de mormân- C O N S I D  E R A  Ţ I UNI A RHE O L O-

tul No. 5) ,  (vezi jurnalul săpăturilor) care, G I C E  A S U PR A  O B I E C T E L O R  
de pe coloarea vestmintelor violacee, pare a G ASITE IN SAPATURI 
f i  fost al unui episcop de Argeş, toate ce1e- R It t l - - t  '1 d' A d . . ezu a e e  sapa un or 1ll rgeş sunt e 
lalte m onmnte, aşezate de altfel ca ŞI la ( . ------ _ . 
D . - . . . d 

o Importanta extraordlllară pentru cunoaş-
Q1nneasca, nu prezInta mCI un Interes eo-

t . t"
'-- t 

A d' 1 - ' 
b '  

erea vIe, 11 noas re  1ll epoca me Ieva a Ş I  o 
se It. contribuţie preţioasă pentru întreaga vieaţă 

Săpăturile din incinta curţii Domneşti 

Săpăturile încă în continuare scoaseră la 
iveală casa domnească (fig. No. SI ) ,  ale 
cărei ziduri au azi până la 8 m. înălţime ; 
ele se aflau până acum ascunse în dărâmă
turi şi stratele de gun�i cărat din oraş. Ea 
are un cerdac lat în faţă, pivniţă , şi un cat 
deasupra, - deşi lucrată în bolovani, avea 
foarte frumoase cadre gotice la uşi şi la fe
restre, mult asemănătoare cu ale casei do
mneşti din Câmpulung, găsite lângă biserica 
din Curtea monastirii Câmpulungului, cu 
prilej ul unor recente săpături. 

1) «Supt a�astă piatră să odihnesc oasele răposatei roabei j 
lui Dumnezeu Elinca şi s'au pristăvit la leat 1 8  ( . . . ) 

«Suptu a
V
reastă piatră să odihnesc oasele roabei lui DUJll-

nezeu Stanca, ereiţa, şi s'a pristăyit la leat ] 8 19,  Febru-
arie 1 3. 

Asupra mormintelor Brătienilor, vezi Drăghiceanu, Bu

letinul 19 12 ,  96. - Pe peretele dela capul lor se zugr:).\"i la 
1848 : (,Drept între aceste morminte, ce sunt cu pietre aco

perite, să odihnesc oasele robilor lui Dunlllezeu C'ostandin 

medievală. 
In Franţa d-I Migeon dela Muzeul Luvru 1 )  

ca1ifică aceste rezulta te de «belle trouv.lille» ------- ' 
d-l En1art : «de tout premier ordre» . In Aus-
tna d-l Strzygowski : «wundervolle Funde» . In 
Germania d-l Ohlenroth dela Maximilians, 
Museum: «admirable tresor». D-l Pinder dela - -
Institutul de istoria artei din Lipsca : «bemer-
kenswerteFunde» . D-I Roth, specialistul tran
silvan : «hochbedeutende Funde» . 

In Anglia d-l Dalton, dela British Museum : 
«du plus grand interet» . 

Căci, în general, (<podoabele personale din 
Evul Mediu sunt rare, mai tare decât acelea 
ale unor epoci mai vechi când asemenea lu
cruri erau îngropate cu bărbaţii �i femeile 
cari le purtau. 

«Din această pricină ele atrag mai mult 
atenţi unea , ele u.e arată partea neagresivă a 
acestei vieţi feudale pe care noi o asociem 

Brătianu, marele clucer, şi ale Dumneaei cucoanii Nastasia , 1) Prin bunăvoinţa Psei Bibescu, cele mai multe ştiri 
mare clucereasa şi a Elencăi, sora lOT». din Franta. 
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de obiceiu, cu s iritul de aventură şi cu 
tr pUl încontinuu sub arme» 1) . 

:SIJuterii de aur, medievale, în s edal, se 
\gă�c rar în l1!orminte_ (<au moins pas dans 
cette rofusiQll» ca la Argeş 2) . l Ele mai jţl1... şi o altă importanţă pentru 

\noi� Vof(i � o nouă contributie entru crono-

I �o ia. î�tunecatelor tim ' e.1nce.puturilor 
Istor n astre. 

Două mici rozete de mărgăritare decorau 
colţurile pulpanelor tunicii în faţă ; alte rân
duri de mărgăritare şerpuitoare decorau man
şeta tunicii şi coatele, cari mai erau orna
men ta te şi cu un galon de fir. 

Lungii ciorapi me9ievali (c�ausses) şi pan
tofiiCUlJoturile foarte ascuţite (pantoufles 
a � p--oulaine) , de e moda poloneză, răspân
diti în toată Europa, cu vârful cu atât mai 

Fig. 55. Brâul lui Radu-Yod5 Kegru. (\'ezi şi planşa );0. X). 

1 mbrăcămintea 

Tunica Domnului Radu, găsită în sarco
fag, c ... de mătase, odată de pUl1)ură , astăzi 
decolorată marron ; str.§.nsă mult pe corp ea 
descinde până la jumătatea femururilor. E 
mult decoltată la gât, încheiată prin mijloc 
de un şir de nasturi de aur ca. 30, plaJi , aşe
zaţi unul după altul (fig. No. 52) . 

lVIânecile deasemenea strimte trec 
peste metacarpuri , Iărgindu-şi mult 
deschiderea aci. 

Şi ele au un număr de circa 20 
e nasturi ce ţin toată lungimea 

lung cu cât calitatea personajului 1) era mai 
ridicată, au dispărut fără de urmă, lăsând 
oasele goale. 

Ele se pot deduce din costumul ctitorului 
dela icoana hramului (fig. IlO) din al doilea 
portret aflat în naosul bisericii, din portretul 
dela Câmpulung şi mai ales din portretul lui 

Basarab (fig. No. 7) . 
Această tunică, atât de bogată şi 

aşa croită, este caracteristică veacu
lui al XIV-lea, «se�_luxului şi 
noutăţilon) 2) . 

an�ebraţului . Fig. 54. Moneda Impă-
ratului Theodo�ie 

Costumul, mai ales din icoana 
ctitorului, reprezintat pe icoana hra
mului, are mare asemănare cu al 

lui Ludovic cel lVIare din biserica lVIalm
kroge, caracterizat prin tunica strâmtă, 
«schecke», ciorapii pe picior, pantofii lungi 
înmlSuinţaţi în veacul al XIV-lea 3) . 

Trei zone de o pazmanterie, formată 
dintr'un ornament de perle, dispus în linie 
şerpuitoare la bordura gâtului ,  pe piept şi 
a mijloc sub cordonJ se ridică în marginea 

d� gât în trei rânduri din acelaş ornament 
pe umerii tunicii. 

') O. M .  Dalton : Mediaeval personal omamellts from 
Chalcis in the British und Ashmoleon M1tseum�, Oxford, J94. 

') A " i2111 el-lui Dalton . 

1) Costumes du moyen âge d'uPyts les manuscrits, 1 8 4 7, 269 2) F. Sene ; Les arts somptuuires, Paris, 1853.  
3) Roth: Beitrăge zur J(tmstgeschichte Siebenbilrgens, Strass

burg, 19 14, 27. 
Brătianu: Fouilles, 4 .  
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Şi scuJpturile din Praga : Sf. Wenzel, dela 
bis. Sf. Ştefan, din Viena, au aceleaşi cos
tume 1) . 

Sub tU!1Îcă, se află un fel de vestă, dispă
rută fără de urmă, din care nu se mai păs
trează decât bordura dela gât, mâneci, şi tot 
mijlocul pieptului, decorată cu mărgăritare. 

Bordura dela gât şi mâneci, când Domnul 
era în picioare, depăşea marginile gulerului 
tunicii şi deschiderea mânecilor (fig. No. 52) . 

Sub bărbia Domnului s'a găsit o poantă 
de Veneţia, care înfăţişa un ornament de mă
tase, ce alterna cu altul de fir de aur, lucrate 
în genul faimoaselor dantele veneţiene (<pun
to a gropill) 2) (fig. No. 53) . 

Este o întrebare dacă această dantelă nu 
era ataşată chiar de marginea 
cu �ărgări tare a vestei afla te 
sub tunică, întrucât în margi
nile acelei borduri se găsesc frag
mente din ţesătura în formă 
de cruci a marginii inferioare 
a acestei broderii, ce trebuie să 
se fi resfrânt peste întreg gu:-
lerul tunicii, cu ciucurii în jos. L __ · 

rulm, al solului ce stă în faţa lui Basarab 
sunt iarăş caracteristice epocii. 

Dar ceeace atrage mai ales luarea aminte 
în costumul lui Radu este splendida centură 
cea mare, aflată peste cea mică (un şnur) 
broda tă cu fir de aur, şi ornamen tată cu măr
găritare dispuse în romburi, la colţurile că
rora se află mici stele de aur (fig. o. 55 
şi planşa No X) . 

Este caracteristic acestei epoce modul de 
aşezare al ei peste şolduri 1 ) , cum şi bogăţia 
ornamentaţiei, de pe gradul persoanei ce G 
poartă. Are dimensiile : 0,79 X cm X 0,05 cm. 

Evident că nu se poate compara cu cen
tura descrisă în inventariul familiei Viscon
ti, în I389 : «Una cintura d'oro con fermaglio, 

_ 1 con zaffiri, due balassi , qua-
i 

I 1 

rantasei perli, trenta quattro 
grosse, cinquantasei diamanti e 
dieci once di perle picolo). Sau 
cu aceae a lui Carol al V-lea 

Diadema de pe capul Dom- Fig. 56. G alon de fir, găsit în 
mormântul Nr. 13 .  

de Valois : «lme saincture, en la 
quelle a soixante assiettes, et 
en trente d'icelles, a ,  en chascu
ne, deux saphirs, deux rubiz, 
et quatre grosses perles, et en 
chascune des autres trente as-nului : un şnur gros împletit cu 

mărgăritare , dispuse în ,romburi , se ter
mina prin trei floroanE: în formă de cruci, 
susţinute pe dindos cu un lanţ de fir de 
aur. Terminată cu un fel de coadă pe spate, 
are.Al11ltă asemănare cu diadema lui Teo
dosie de pe moneta (fig. No. 54) ;.i co
roana de pe portretul ctitorului dela icoana 
hramului No. I lO. 

Caracteristic este că coroanele de pe acea 
vreme eran foarte joase 3) . 

Coafura Domnului cu plete lungi pe spate, 
aflată şi în portretul dela hram, al cavale:-

' ) Avizul d-lui Pinder. 

siettes, a ung ruby ou mylieu ; et ou mor
dant dela dicte seincture a cing gros saphirs, 
cinq rubiz, quatre dyamans, et vingt gros
ses perles ; et en la bucles a troys gros rubiz 
et six petiz, trois gros saphirs, quatre dy
amansetseizegrossesperles» (Dupăd. Dalton) . 

Totuş, prin bogăţia sa, şi mai ales cu neo
bişr@ta rafta, despre care vom vorbi, nu-i 
sţă_înapoi. 

Pe Negru-Vodă, în fine, s'a găsit şi giulgiul 
decorat cu svastika, care împreună cu toate 
vestmint2le găsite sunt de origine italiană 2) . 

(Vezi planşa colorată No. XI) .  

2) llury Pallisse: Ristoire de la del/felle, Paris. ') Avizul d-lui Pinder : «Der tiefsitzende CUrtel ist der 

3) Coroana Sf. Ludovic al Franţei : J acquemill, 1collo- IDllpsing� der 7.ur Rittertracht der Zeit 1 360 gehiirb. 

graPhie dtl costumedu IV-XIX. Paris, pl . 39. Gonse : L 'arf 2) V. Roth: Kunstgewel·be. «Dureh ilie oberitalienischen 

ghotique, tapiseria din Anger, veacul al XIV: regii depun Fabriken, liber Cenua und Venedig nach allen Hinlmels-

coroanele În faţa lni Hristos. richtnngen verschickt» p. 223.  
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S'a găsit eşi , ca legătură a mânilor, o bandă 
brodată cu mărgăritare, formând crucea pa
triarhali! (fig. No. 144) . 

Trecând la costumul cavalerului zugrăvit 
pe stâlp, in «cotte de m3iUes» , pe lângă scu
tul în formă de triunghiu echilateral, carac
teristic acestui veacI) , sabia şi garda săbiei 
sunt caracteristice acestei epoce, fiind ase
mănătoare cu a lui Basarab (fig. NO. 7) , şi cu 
cea de pe teracota găsită în săpături (fig. No. 
84, vezi şi planşa No. VII 2) . 

'Resturile vestmintelor găsite în celelalte 
morminte poartă toate pecetia aceleiaş epoce. 

Fragment de brâu, decorat cu romburi , 
ca 3.1 lui Raqu, dar mai mic, s'a găsit şi în 
mormântul lui Udobă. 

Borduri de fir de aur tot atât de late şi 
la fel ţesute au fost găsite şi în acest mor
mânt ca şi în cel închipuit. 

Frumosul galon de fir de aur împletit, gă
sit la mormântul No. 13, are mare asemănare 
ca împletitură cu ornamentele de piatră din 
această epocă 3) . 

Orjevrăria 

Paftaua cordonului lui Radu Negru de 
aur, (de dimensiunile g1/2 cm. X 81/2 cm. ; 280 
gr. )  închidea cordonul cel mare despre ca
re am vorbit. 

Are forma unui castel medieval cu două 
turnuri poligonale la colţuri, străbătute de 
«rainure d'archere» (fig. No. 57 şi planşa 
No. X) . 

Inchiderea paftalei se făcea prin aceste 
două turnuri în cari pătrundeau extremi
tăţile ferecate ale cordonului şi se prind 
printr'un cui ce trece printr'una din găurile 
practicate în partea superioară şi inferioară 
ale turnului . 

Intreagă partea centrală ce reprezintă cas
telul se inişcă pe balamale, în dreptul alipirii 

') Ilgen, Gritzner, Friedensburg, Sphragistik, Heraldik,p.86. 

2) V. şi J acquemin, o. C. ,  43 ; o sabie din Argeş în muzeul 

Olszewski . 

3) Millet : Monuments B yzantins de Mistra, 1 91 0, 53, 7 .  

lor cu turnurile, astfel că întreagă piesă face 
impresia unei triptic. 

Castelul, propriu zis este în partea cen
trală, laturile corpului lui pierzându-se prin 
perspectivă în fundul în care se ridică don
jonul. 

In faţa portalului, surmontat de o arcadă 
gotică, în formă de acoladă, două imense fa
-nale în dreapta şi stânga lui . 

In balconul portalului, o lebădă cu cap de 
femeie (din bronz) şi pe fond de zmalţ albas
tru, spre a indica umbrele interiorului. 

In dreapta şi stânga portalului, două «echau
guette» , în cari stau în dreapta un nobil, 
având pe cap un bonet (bassinet) cu coadă, 
în conversaţie cu o doamnă, din stânga, 
ce ţine mâna, pe stâlpul fanalului . 

Intreagă piesa, ca factură, are o mulţime 
de particularităţi caracteristice veacului al 
XIV-lea. 

Arcul în acoladă nu apare decât foarte rar 
în veacul al XIII-lea, generalizându-se nu
mai spre sfârşitul veacului al XIV-lea, în 
ar hi tectură 1) . 

Costumul nobilului din echauguette, cu 
acel bonet cu coadă e caracterislic veacului 
al XIV-lea italian (fig. No. 58) . 

Rar se întâlneşte la l I Ig, în Franţa, cu 
diferenţe, în portretul lui Carol cel Bun, 
Conte de Flandra 2) , pe o piatră de mormânt 
din Germania, din 1304 3) , în costumele vâ
nători1or reprezintaţi în Livre 4) du Roy 

M odus din 1320, dar foarte des în Italia în 
a doua j umătate a veacului al XIV-lea. 

El se vede în portretul pictorului Memmi 5) 

1) Avizul d-Iui Marancourt, Durrieu, Diehl ,  M âle, Enlart. 

Bayard: L'art de reconnatlre les styles, 1 38 :  eL'ogive s'e-

vase et s 'affaisse sur eUe meme •. 
Adeline : Lexique des termes d'art, Paris, 26. 

Viollet le Duc: Dictionnaire raisonne d'architecture. 

') Sene: A rts Somptuaires, 163.  

") W .  Liibke : Studium der kirchlichen J(unst des deut-

schen Mitlelalters. 1 866, 158.  

') P.  Lacroix, M .  F. Serre : Le moyen-âge et la rennaissance, 

Paris, 1 848, foile IV, VI, XI, XV, XVI, XVIII. 

a) J acqllemin, o.  C.,  pl. 55. 
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al lui Cimabae 1 ) ,  al lui Can Signorio 2) , Pe
trarca3) , şi chiar în Spania, în Grenada, pe pla
fondul palatului regilor mauri, pictat de 
italieni unde toti cavalerii sunt înfătisati 

' .1  .1 J J 

la fel : <da visiere du bassinet du chevalier, 
sont des objets, qui caracb�risent surtout, 
les costumes italiennes a cette epoque» 4) . 

Pieptănătura Doamnei din cealaltă echau
guettă, cu buc1e suprapuse petâtnple, este iar 
o caracteristică italiană a veacului XIV 5) 
(fig . No. 59) ·  

I n  arta industrială s'a găsit arcul în acola
dă întrebuintat numai în cădelnita de la 

, , 

Tismana, de care vom vorbi 
şi intr'un relicuar, Cracovia. 

In fine, alte elemente 
comune şi cu paftaua lui 
Ludovic cel Mare 6) , al 
Ungariei sunt coşurile de 
sobă de deasupra aparta
mentelor cari apar în acea 
epocă şi pe o stampă ce 
reprezintă Luvrul în tim
pul lui Carol al V-lea 
(t 1380) 7) . 

In sfârşit, avem chiar o 
Fig. 58.  Detaliu din piesă de comparaţie, con

pafta : cavalerul . timporană CU paftaua, în 
cădelnita Sf. Nicodim dela Tismana care , , , 

deasemenea, reprezintă un castel cu turnuri, 
rotunde, surmontat de un turn de biserică 
care, de pe tradiţie, ar reprezinta cetatea 
Budei 8) . 

Ea fuse dăruită Tismenei de Regele Sigis
mund (fig. No. 60, 61 ) .  

1 )  Bonard: Costumes, d u  XIII-X V siecle, r8z9. I,  70. 

2 ) Mercuri : Costumes historiques, Paris, r869, I ,  o. c. , 65. 
3) Ibid. 39. 
') Refner:  Costumes, 1 84°, I I ,  1 78 . Vezi alte planşe, 

Mercuri 1, 32, 36, 39, 5°, II, 95, 1 2 1 ; II I ,  1 48, I, 49 ; 54, 
55 ,  toţi nobili italieni .  

5) Mercuri: o .  c. ,  III,  194 ş i  mai ales Lacroix, o .  c., foaia 
X IX. 

6) PUlszky, Radlsics, Molinier: Chejs-d'oettvre d'oyjCvreric e, l' exposition de Budapest, 1 884 . 7) Louis Gonse : L 'art gothique, 294. 8) Paul de Alep : o.  c.,  1 79. 

De neexplicat a rămas significarea lebedei 
din interiorul portalului . 

De obiceiu, sub arcade (v. cădelniţa Tis
menei şi  relicuarul iagelonic din Cracovia) , 
se află câte un personaj, aci, însă, lebădă . 

Este un simbol sau o simplă formă de 
fantezie ? ,  cum crede d-l Dalton, această pa
săre ce se vede şi pe paftaua găsită în tezau
rul din Chalcis, dar mult mai înalt repre
zintafă 1) . 

Este <ummaculata» ? ,  un simbol al lor «ho1'
tus conlusus» 2) ? ,  legenda antică a Ledei ? 
sau lebădă din crediilţeTe vedice, simbolul 
fQcull!J. şi luminii ,  în tene
bre 3) sau o sirenă ce ştie să 
rcleveze secretele vietii ? 

� , 

Un răspuns nu se poate 
da până acuma. 

Inelele lui Radu Vodă 

S'au găsit patru inele : 
două mari moştenite (fig. 
62 şi planşele XII, XIII), şi 
două personale, mai mici 
cari barau, pe degete, pe 
cele mari (fig. 65 , 66) . 

Inelul No. 63 are o su- Fig. 59 Detaliu din 

grumătură, din care iese o pa[ta : dama. 

proeminenţă pe care se află un cristal de 
diamant în formă de piramidă întoarsă, cu 
o inscripţie pe fond de niello 4) , pe verigă, 
ce cuprinde salutarea îngerească : 

flDE numm, GRRCJR p[En.A DOmmnUS TE [CUm] 

(fig. No.  63) . Cu litere m'ajuscule gotice sau 
lombardice, cum le numeşte d-l Dalton 5) ; 
de aur 200 mm. diam ; ro gr . 

Alt inel, cu o montură (chaton) pe care se 
află aşezată o piatră roşie, antică, cu un cap 
de femeie (fig. 62) . 

1) Dalton : o. C . ,  397.  

2) Avizul d-Iui Pinder. 

') A. de Gubernatis : ivI ythvlogie zvologiquc des legendes 

animales, Paris, 1 8 79 ;  II,  322 .  

4 )  Laborde : Notice des emaux, Paris, 1 857 o. c.,  �emaille 

de noi,'*, 86. 

i) Dalton : o. C . ,  ca formă reamintim Ko. 3 76. 
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60 
6 !  

6 -l  a 

65 a 65 b 66 

I Fig. 60. Cădelniţa de la Tismana. Fig. 6 1 .  Ciidelnil a de la Tismana, detal iu. Fig. 62. Illelul iui Radu �egru. Fig. 63 a şi b 
Inelul lui Radu Negru (prilliul) . Fig. 64 a. Nasturii tunicii lui R adu Kegru. Fig. 64 b. Nasturii mânicilor tunit"ii 

lni Radu Kegru. Fig. 65 a, b şi 66. Inelele lui Radu Negru. 

L ______________________________________________ __ 
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Muchile verighetei sunt ornamentate cn 
motive în romburi, pe corpul verighetei se 
află deasemenea o inscripţie, talismanică, 
luată din evanghelie (Luca, IV, 30) : 

t JESUS R UTEm, TRRnSiEnS PER mEDJ(Um J(
fORUm, JBRD-

Aproape de montură, verigheta e decorată 
printr' o stea cu opt colţuri, pe una din feţe 
având inscripţia : AL-MA, care pare a fi nu
mele meşterului : Alexander Magister. 

Scrierea majusculă sau lombardică, în 
care sunt scrise inscripţiunile, predomină în 
Franţa numai până la mijlocul veacului al 
XIV-lea, făcând loc apoi minusculei go
tice 1) , dar predomină în Italia şi orient în al 
XIV -lea veac. 

Inscripţii similare cu A ve Maria se află 
în Franta pe o cârj ă şi un triptic din veacul J / al XIII-lea 2) . 

Iar din veacul al XIV-lea pe cristelniţa 
din Mediaş 3) . 

Inscripţii similare cu ale inelului Iesus se 
află pe un inel, datat din al XV-lea secol, în 
fosta bibliotecă imperială din Paris 4) . 

D-I Brătianu a găsit unul în Italia, d-l 
Dalton binevoeşte a-mi comunica că se află 
şi în muzeul britanic. 

In special , din al XIV -lea veac, se găsesc 
multe inele cu inscripţia evangelică (N erbum 
caro factum est . . . »  în  Italia, ş i  chiar în  tezau
rul dela Chalcis, ca duct asemănătoare celor 
din Argeş 5) . De aur, 190 m. m. diam. ;10 gr. 

Un inel cu vengheta, în secţie, triunghiu
Iară, demarcat, prin mijloc, cu o muche me
diană, şi zmălţuit cu verde pe şănţuleţele 
din lnngul muchei, care are o placă, pe care 
sunt fixate cu ţinte de aur cinci mărgări
tare, aşezate în jurul unei agate, face parte 
din inelele personale ale Domnului (fig. 
No. 65) .  De aur : 160 m. m.  diam. ; 9 gr. 

') Av:izul d-lui Marancourt. Pinder, Dr. Roth: Beitriige, 67. 2) Laborde : Notice des e.nauz, 53, 1 3 1 .  
3) Roth : o .  c., 31 ,  67, 66. i), Chabouillet : Catalogue general des call1ees et pierres 

gra�ees de Za BibliotMque imperiale . Paris, 404. No. 2 . 7 18 .  
) Dalton : o .  C . ,  No.  389. 

Buletinul Comisiunii Monu.mentelor Istorice. 

Celălalt inel, cu, acelaş fel de verigă, ca ŞI 
precedentul, are patru proeminenţe patrate, 
zmălţuite roşu (fig. No. 66) . 

El se termină cu o ghiară de vultur, în 
care este prinsă o piatră de mbin roşie, brută. 
De aur, 160 m. m. diam. ; 6 gr. 

Astfel de inele cu mărgăritare şi cu ghiare, 
s'au găsit în tezaurul din Chalcis-Eubea, da
tând între anii 1385:::::::-1 470 1) . 

Nasturii Voevodului, de aur, plaţi, pe faţă 
de argint scrijelat pentru a prinde fondul de 
zmalţ verde pe care se desemnează, în aur, 
un scut triunghiular cu câmpul din dreapta 
liber, cel din stânga împărţit în patru bare 
tran�versale (fig . No. 64) , 130 m. m .  diam . ; 
3 gr. cei mari ; IlO m. m. diam. ; 2 .  gr. cei 
mici. 

După Rethy, numismatul ungur, această 
stemă ce se află şi pe cele mai vechi monede 
ale Basarabilor, «e stema particulară a fa
miliei Basarabilor �e-şi trage origina din 
stema dela curtea regilor angevini» 2) . 

Această stemă nu se constată în Ungaria 
înainte de veacul al XIV -lea, sub dinastia 
arpadiană. 

Inelul (fig. No. 67) , găsit în mormântul lui 
Dan-Vodă, cu o verigă foarte subţire pentru a 
pune în valoare, frumosul rubin violet, prins 
în patru cârlige, se clasează în aceeaş cate
gorie cu obiectele găsite la Chalcis. Vezi şi 
planşa No.  XIII . De aur : 220m.'m .  diam. ; 5 gr. 

Inelul lui Udobă,format dintr'o verigă pe 
care se desenează, pe fond de niello, un rin
ceau-u de foi, aflat şi în decoraţiunile în 
frescă ale bisericii, se termină prin două ca
pete de monstru, şi o placă, în care este prin
să o piatră antică ce reprezintă pe Hygea şi 
AscIepios, separa ţi de şarpele încolăci t pe bas
ton şi care piatră datează din veacul 
al III-lea de pe Hristos 3) (fig. No. 68) .  

') Dalton : o. C.,  No. 379, 380, 38 1 ,  382 ,  388, 389. 
2) Citat de Docan: Studii privitoare la numismatica !ării 

românEşti în Analele Academiei (istorice) XXXII, 28. 
3) Dalton, Ohlenroth, Filow. 

5 
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Prin această terminare cu capete de ani 
male, cât şi prin rinceau-ul văzut, acest inel 
se aseamănă cu inelele aflate în Chalcis 1 ) ,  
şi în  săpăturile d-lui Filow, din biserica Sf. 
Sofia, Sofia. 

. 

După d-l Tzonef, inscripţia slavă, e pos
teriorară veacului al XIV-lea. De aur : 220 
m.  m. diam. ; 17 gr. 

Tot la mormântul lui Udobă s'a găsit şi 
inelul (fig. No. 72) pe a cămi verigă stau doi 
lei afrontaţi cu capetele întoarse spre dreapta 
şi spre stânga, şi cu una din labe pe o pira
midă tmnchiată, pe care se află încmstat 
un cristal de diamant negru, în piramidă. 

Pe verigă se află inscripţia, cu puternic 
duct : 

HJ(ţ GHOT 

(doamne ajută) , în scriere minusculă gotică, 
care, cum am văzut, apare, în orient, deabia 
în al XV-lea veac 2) (fig. 72) .  

Inscripţia e pe un fond de smal ţ grena t, care 
azi a căzut. De aur : 210 lll . m. dialll . ; 15 gr. 

Inelul (fig. No. 6Sl) cu verigă subţire, termi
nată cu o proeminenţă pe care, prin interme
diul a patru cârlige, se rataşează un smarald, 
găsit în mormântul lui Voislav, aparţine ace
leeaş familii de inele pe care le-am văzut. De 
aur : 120 m. m. diam. ; 2 gr. 

Brăţara (fig. No. 71 )  găsită în mormântul 
Doamnei lui Vladislav, formată dintr' o bandă 
lată,_e de aur, la mijloc ar� un ornament în 
for� de S,' la marginele tenninale, unde se 
încheie printr'un cui ce trece printr'un fel 
de dîamierre, are cizelaţi doi lei 3) . De aur : 
550 m. m .  diam. ; 20 gr. (v. planşa XII) .  

') Daltou : o .  c., No. 381 ,  385, 3 88.  Butlelin arcI!. bulgare, 

19I I .  Tom II,  tabla No. 1 ,  2 .  Filow. GO*HHCK4T4 l\"PKR4 CR. 
Go<jm4 Sofia, 1913 ,  89. Inelul lui Vitomir an, ca. 1 346. 

2) Roth : o. c. 
3) Dr. RotlJ : este de părere că ea: .ist ausserordentlich 

Cercelul (planşa XII) ce reprezintă o 
ghindă atâmând de o toartă, prin interme
diul unui bob de mărgăritar, prin fonna 
împletiturii de sârmă, seamănă cu o sârmă 
de aramă găsită în mormântul lui Vladislav, 
şi cu cercei şi inele găsite în Sf. Sofia 1 ) .  
De aur : 540 m. m.  diam. ; 5 gr. 

A Plica (plaque d'applique fig. NO. 74) din 
tr'un aliagiu de aur, găsit în mormântul ca
valerului zugrăvit, reprezintă un cavaler cu 
plete, în poză şezândă, îmbrăcat în zale, man
tie pe umăr, faimoşii (<pantoufles a la pou
laine» în picioare. 

El stă picior peste picior, mâna stângă pe 
genunchi,  dreapta ridicată în sus. 

Ea trebuie să fi fost aplicată sau pe cen
tură, cum se vede din agăţătoarea ce o are, 
sau ca semn distinctiv, cum se văd alte 
semne în costumele medievale. 

Această minunată bucată : «kostliche 
kleine Schopfung» , cum o califică d-l Pin
der, aparţine acelui aş veac al XIV-lea 2) . 
Aliagiu : 350 m.  m .  lung. ; 15 gr. 

A Plica sau agrafa (tig. No. 73) din vest
mintele Doamnei lui Vladislav, reprezintă o 
doamnă ale cărei mâneci coboară până la' 
bordura de jos a rochii, costum caracte
ristic veacului al XIV -lea 3) . Aliagiu : 270 
m. m. lung. ; 5 gr. 

Butonii globulari de argint aurit, din tu
nica cavalerului zugrăvit, s'au găsit în aceeaş 
formă şi în tezaurul din Chalcis 4) şi în Mi
tropolia . din Mistra din veacul al XIV-lea 5) . 

A Plicele de un metal aurit, în formă de 
flori de crin, ce decorau cordonul şi pasman
teria cavalerului dela mormântul No. 3 (pe 
plan) contura te de mărgăritare, arată un alt 

interessant, da es hinsichtlieh seines Alters, ganz aus dem 1) Filow . o. C. ,  75, 95, �i Bultetin, 1915 ,  97.  
Rahmen des iibrigen Fundes herausfăllt. Ieh bin geneigt, 2) Avizul d-Iui lIiaraneourt, Pinder. 
in diesem Armreif ein Denkmal der Kunst aus der Periode 3) Bonnard: Costumes, I, I I ,  din au. 1 3 80 .  J aeql1emin 
der Volkerwanderung Zl1 erblicken, die j a  gerade Rl1ma- o. c . ,  pl. 41 (au . 1 358) 58. 
nien den herrliehen Konigsehatz von Pietroasa hinterlas- ') Dalton : o. c, 
sen hai». ') Millet: Mistra, pl. 60,110' 
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68 a 63 b 

68 c 
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7° 71 

72 a 72 b 73 

Fig. 67. Inelul lui Dan 1. Fig. 68 a, b şi c: Iuelul slaVOll al lui Uuub:i. Fig. 6;).  Inelul lui Voishw. Fig. 70. Ap· 
l ică din costumul cavalerului «flCIll5 de lys�. Fig. '1 1 .  Detaliu din brăţara Doamnei Cheraua a lui Vladislav. 

Fig. 72 a şi b: inelul german al lui Udobă. Fig. 73 .  Aplică din costumul doamnei lui Vladislav. 
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gen de decoraţiune al bogatelor costume 
ale a�estui veac (fig. No. 70) . Auriţi : 260 
m. m. lung, 1 gr. 

Bumbii globulari mai mici, găsiţi ad, 
egreta de argint a lui Voislav (fig. No. 75) , 
cum şi diadema de lame de aur a sa, ne dă 
ideea completă a costumelor societăţii noastre 
din veacul al XIV-lea . 

Nasturii fiului lui Negru Vodă, având re
prezintate unul : un monstru încolăcit ; pe 
ceilalţi li tere I .  O. R . ,  în majuscula go-
tică, pe fond de 
zmalţ, căzut azi, 
se apropie de ai 
luiRadu-Vodă,ca 
formă (fig. 77) . 

Nu s'a putut 
trage un sens 
din aceste litere, 
cari pot fi nu
mai decorative, 
ca pe multe inele 

din Cbalcis, 
sau clopote din 
Ungaria . 

' statuele Sf. Ştefan şi Ladislau, pentru epis
copia din Oradea-Mare 1 ) . 

D-l Roth, cu drept cuvânt, contestă 
această părere pe care o susţine şi d-l J .  
Hampel, pentru bunul motiv că aceşti 
fraţi erau statuari, turnători, iar nu 
orfevrii . 

Totu�, d-sa crede că ar fi putut fi lucrate 
de bi ' utieri bistriţeni . 

D-I Ohlenroth crede că aceste obiecte «sunt 
cele mai frumoase exemplare ale orfevreriei 

franceze>). 
D� ITalton ex

primă o părere 
care formează 
obiectul celor ce 
vom vedea în 
cele următoare. 

Supoziţia că ele 
ar fi opera bijuti
erilor din Tran
silvania trebuie 
dela început în
depărtată. 

Totuş, d-l Roth 
binevoeşte a-mi 
comunică. că ar 
putea fi resturi 
din versete : Fig. 74. Aplică din costumul cavalerului zugrăvit. 

Aceste obiecte, 
cu o factură supe
rioară, presupu
ne existenţa unei 
tradiţii de artă 
bin,e constatată. 

I (esus) (ma) R(ia) (g)O(th) , sau (ma) RI(a) 
(bar) (O) (t) ( = sfătueşte-ne) . 

Stilul şi provenienţa orfevrăriei găsite 

Asupra acestei chestiuni părerile savan
ţilor sunt împărţite. 

Francezii mai toţi nu rectmosc în aceste 
obiecte influenţa directă a spiritului francez, 
dominant în arta franceză din veacurile 
XIV şi XV-lea. D-I Migeon crede, în 
orice caz, că arta germană nu le putea 
produce. 

D-I Pinder crede, ca şi d-l Brătianu, că 
aceste obiecte sunt opera lui Georg şi Martin 
von Klausenburg, cari, la 1370, au turnat 

Dar! cum constată chiar d-l Rotb, cu prile
jul organiza.ţiunii corporaţiunilor meseria
şilor, făcută în adunarea celor Şapte-Scaune 
săseşti, în 1376, la care Regele trimisese pe 

. episcopul Goblinus şi pe «BurgvoJtuh> teri
toriului regal, între cele 19 corporaţiuni cu _ 
25 de meserii, nu este citată corporaţia orfe
vrilor 2) .  

De fapt, se ştie, că în veacul al XIV -lea , 
stilul artei franceze este dominant în tot apu
sul, lucrarea aurului este în special franceză3) . 

1) Brătianu : Fotţilles 6. Asupra acestor maestri vezi 
Roth : Plastik, 8, 9. 10 .  2) Roth : Geschichte des deutschen Kunstgewerbes in  Sie
benbuygen, Strassburg, 1 908, 61 . 

3) Lehnert : Illustrie1'te Geschichte des Kunstgewerbes, 1, 3°7.  
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75 

77 a 77 b 

77 e 7 7 d ,9 

Fig. 75. Egreta lui Voislav. Fig. 76. Inel găsit la Sânieoara. Fig. 77 a, b, e şi d. Nasturii lui Vladislav, fiul lui 
Radu Negru. Fig. 78 şi 79. Teraeote găsite în Casa Domnească. 

L ________ � ________________________________ � 
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De ad se răspândeşte în Flandra, Germa
nia (Aachen, Mlinster, Dresda, Mainz) , 
Italia, unde goticul e amestecat cu 
romanul.  

Şcolile italiene sunt la Piza, Siena, Peru
gia, Pistoja, Bologna, dar cea mai impor
tantă este cea din Siena. 

Şeful acestei şcoale : Ugolino di Vieri (1350) 
are elevi cari contribue la introducerea or
fevreriei în Veneţia (1350-1400 .1) . 

Din Veneţia se aprovizionau toate cen
trele orientului, dând loc chiar la şcoli pro
vinciale : levantină şi adriatică 2) . 

Până în Chalcis, în Eubeea , unde' influ
enta baililor veneţieni slăbeşte suzeranita
tatea acheiană şi aduce stăpânirea necontes
tată a Veneţiei, între 1385-1479, se vede 
influenţele acestei şcoale 3) . 

Tezaurul găsit acolo, datând din această 
ultimă perioadă, cate am văzut ce asemă
nare are cu obiectele dela Argeş (<poartă 

f «caracterul artei italiene nordice, dintr' o vre
<me când curtile italiene nordice trăiau sub 

\
«0 civiliz�ţie� feudală similar� cu cea din 
«Franţa ŞI nord-vestul EuropeI>). 

Nu este de lTurare că, prin intermediul 
Angevinilor din Ungaria, să ne fi venit 
aceste obiecte din această Veneţie italo
orientală. 

D-I Dalton a constatat «analogii evidente 
«Între obiectele dela Argeş cu cele din Chal
(i9§, deşI acestea nu sunt lucrate din me-
(<taI nobil. 

. 
--
«Este în amândouă părţile acelaş amestec 

«de influentă franceză şi italiană şi este o 
«a�mănare

' 
destul de pronunţată în factură 

«si tehnică, mai ales în aplicaţia perleloL , 
«F�ik- princiare ale Jării �oastre au \ I \«ado tat_ac�eaş civ�aţie cavalerească care 

«au adoptat-o nobilii din Italia în aceeaş 
1«ep�ă>) 4) .  . 

') Lehnert : o. C . ,  2 .  
2) Dalton : o .  C . ,  396. 

3) Dalton : o .  c., 392 . 
4) Avizul d-Iui Daltoll. 

Olăria, teracote. 

OIăria găsită, mai ales în săpăturile casei 
domneşti, se distinge prin grosimea neobiş
nuită a ei : sfeşnice, străchini, tasuri de 
atârnat oale cu motive ornamentale ce se , 
găsesc şi azi în ornamentica vaselor noastre 
ţărăneşti (planşele No. XI şi fig. 300-3°5) . 

Pe lângă aceasta s'au găsit teracote foarte 
bune şi fin lucrate,în toate săpăturile din Cur
tea Domnească şi dela Sânicoară (fig. 305) . 

Fig. N 0. 78, în m1ădioasele sal
,
e încolăcituri 

prezintă ornamente asemănătoare cu apli
cele găsite în mormântul cavalerului . 

Fig. No. 79 în rinceau-uri de frunze are 
capete de lei afrontaţi. 

Unele din ele sunt fără de zmalţ, ele sunt 
cele mai vechi, şi cele mai fin executate, 
altele au zmalţ şi trebuie să fie ulterioare. 

Cele mai multe sunt teracote de sobe ce se 
găsesc şi în Transilvanig. 1) , altele, după 
cum se vede din perforaţia dela fig. No. 
81 ,  atârnau de pereţi. 

Bucata fig. No. 8 1  e un admirabil exem
plar, arătând fineţea acestei arte şi oglin
da timpurilor feudale ce a produs-o. 

Având dimensiunile zo X 16 X O,IZ cm. 
reprezintă, cu o fineţă deosebită, un cava
ler călare pe un cal în mers 2) . 

Cavalerul are casca pe cap, pelerina pe 
umeri, larg cutată, pantaloni scurţi (braies) , . 
ciorapi lungi (chausses) , pantofi ascuţiţi cu 
pinteni lungi, şi ţine cu dreapta o cârjă sau 
un buzdugan, iar cu stânga hăţurile calului . 

Mişcarea şi fineţea facturii cu care e lu
crată piesa, face din această bucată un pre
tios document pentru studiul teracoteriei 
, 

acestei epoce. 
La acelaş grup se raportă şi fragmentul 

N o. 8z ce l-am găsit în săpăturile dela casa 
domnească, din care se distinge dela un ca-

' )  Roth : [(u-nstgewerbe, 1 56, ele încep din al XIV-lea. 

2) lbiel. 14 (KacheI6fen) datoresc · d-Iui Praf. C . . N. Ma

teescu, di.n R.-Viilcea, fotografia acestei plăci, aflată acum 25 

de ilni, îu zidurile palatului din Argeş, de preotul Schinteescu. 
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valer călare numaI casca, mult asemănă- 1 «Nous connaissons fort mal encore l 'art 
toare cu cea ţinută de solul lui Carol Ro- \ byzantin du XIV siecle», spune d-l Diehl l) .  
bert, din faţa lui Basarab (fig No. 7) . Chi�r asupra originilor artei bizantine, în 

Suliţa cu stindardul l) este caracteristică general, părerile sunt foarte împărţite : 
veacului al XIV-lea. Strzygowski, Ainalow,Schmit, deneagă ori-

In faţa calului vârful unui brad. ce influenţă capitalei bizantine, în evoluţia 
Al doilea fragment fig. No. 82 din care acestei arte. Pentru ei, arta, din al V-lea 

se distinge iar numai capul unui cavaler secol până în al XV-lea, s'a reînoit prin apor
este foarte fin lucrată. Burgul din faţa ca- tul artistic exclusiv al orientului. 
lului seamănă cu cel de pe paftaua lui Radu- Fără intermediul Constantinopolului, după 
Vodă. Strzygowski, arta creştină orientală s'a trans-

La acelaş grup se rataşează teracota fig. plantat în Grecia, Italia, Sicilia, popoarele 
"o. 84 zmălţuită, şi mai grosolan lucrată, slave ŞI occident. 

ce reprezintă torsul unui 
cavaler călare, pe calnl 
pe a cărui coamă cava
lerul îşi ţine mâna dre
aptă iar cu stânga suliţa, 
caracteristică epocei, ca 
şi sabia atârnată de brâu. 

Deasemenea şi urma 
din corpul de cal dela 
planşele anexe (Iig 305 ) .  

Intrucât aceste tera-

Şcoala franceză, repre
zintată de � şi Millet, 
admite influenta orien-

, 

tal� în Constantinopol, 
mai aks până la J usti
nian ; iar de acolo înainte 
ei susţin că arta bizan
tină îşi afirmă personali
tatea, radiind în toate ţă
rile mediteranee. 

Două renaşteri : în 
timpul dinastiei mace
doniene, şi sub Paleologi, 
au reînoit complet acea
stă artă. 

cote erau atârnate prin 
camere, fiind prevăzute 
cu găuri, a� fi înclinat 
a vedea în succesia lor 
faze din marea bătaie 
a lui Basarab dela Cas-

Fig. 80. Teracotă găsită în Casa Domnească. 
D-l Dalton ţine mijlocul 

într.eaceste două extreme. 
trul Argeş, care forma o friză în interiorul 
camerilor, din nenorocire azi total pierdută. 

CONSIDERAŢIUNI ASUPRA AR 
HITECTONICII  Ş I  PICTURII BI 

SERICII .  ORIGINILE 

Biserica Domnească-Arg.eş, îţl înfăţişare'l l s� complet�, ca plan, apareie1 siluetă, nu-şi 
gaseşte nici un exemplu similar de compa-
ratiune 

- - -

, . 

De altfel şi studiul monumentelor veacu
lui al XIV-lea este deabia la început. 

') Mcrcnr i : II, u. C. 1 02.  

D-sa admite o influenţă siriană vivificată 
de helenism, din punct de vedere tehnic, dar 
din punct de vedere al stilului îşi face rezerve. 

«Este în opera veacului al XIV-lea, mai 
ales în picturile dela Mistra, o căutare a ade
vărului, atitudini, cadru pitoresc, cari lip
sesc cu totul concepţiei pompoase şi teolo
gice a contimporani1or lui J ustinian, chiar 
admiţând ipoteza prototipului sirian , tre
buie a face favoarea cuvenită şcoalei con
stantinopoli tane»2) .  

1) (,h. Diehl: Manuel d'art byzan/-in, 1 9 1 0, p.  700. 
2) Din L. Brebier : în Byzantinische Zeitschrift, 19J3. 1 88. 

A pt'opos de la question (,Oriellt ou By�ance •. 
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Fig. 8 I .  Tt'racotă găsită în Casa Domnească ; un cavaler călare. Fig. 82 . .  Teracotă din Casa Domnească : fragmente dintr'un tors de cavaler . 
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Fig. 84. Teracotă găsită în Casa Domllească: un cavaler cu suliţă. 
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Fig. 85. Sfinţi din alta:, t:u ornamente pe haine, în formă de lite:e (pe plan fig. 20 J, No. 106, 1 ( ,11) . 

L 
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După d-l Diehl, basilic a cu cupolă se 
sfârşeşte, ca tip dominant, în veacurile 
XI-lea şi XII-lea. 

Din al XII-lea veac începe 
să apară biserici cu planul 
în formă de cruce greacă. 
Caracteristica acestor biserici 
este că racordarea planului 
dreptunghiular al zidurilor 
bisericii, cu planul poligon 
al cupolei , se face prin in
termediul unei baze în formă 
de cruce, cu braţele egale. 

Această bază în formă de 
cruce, ale cărei braţe, for
mate din bolţi în «berceaw>, 
coronează întreaga clădire 
a bisericii ,  sprijină, la între
. tăierea braţelor, tam burul 
cupolei ce surmontează tot 
masivul zidăriei (fig No. 83) . 

Arcui turile bolţilor acestei 
cruci sunt disimulate, în 
prima fază, prin frontoane 
triunghiulare, apoi, din al 
XII-lea veac, ele sunt ar
cl.1ite 1) , astfel că pe acope
rişul bisericilor, se relevează 
sub cupole forma de cruce. 

In evoluţia acestui stadiu 
de arhitectură, se accen
tuiază, din ce în ce, liniile in
terioare în dispoziţia acope· 
rişului : boltile absidiale bra-, , 
ţele crucii ,  cupolele se eta-
J
. ază, se Înaltă tot mai sus , , 

La acest tip const:'lntinopolitan, ce se ca
racteriză ŞI prin alternaţia de brâie de că

rămidă cu brâie de piatră, se 
retaşează şi Biserica Dom
nească din Argeş, cu arcade 
false (în turla dela Domneas
ca şi absida dela Sânicoara) ,  
unghiurile turlei cu colone
te, şi chiar «catichoumenul» 
peste nartex. 

Dela tipul bisericii Ka
zandjilar - Djami 1) , din al 
XI-lea veac începând, se 
poate urmări tipul . Se poate 
vedea cum tipul se fixează 
în Killise-Djami 2) în bise
rica Sf. Apostoli dela înce
putul veacului al XIV-lea, şi, 
mai ales, în Ciauş-lVIonastir 
dela I380, care, cea mai mult, 
seamănă cu biserica din 
Argeş. 

Dar tipul cel mai apro
piat, care arată calea pe 
care a venit acest unic exem
plar de arhitectură ce avem, 
este tipul bizantin din Ser
bia, din vremea lui Duşan, 
contimporanul lui Basarab, 
care s'ar putea numI ca pro
venit din şcoala lui Duşan. 

Astfel de exemple avem la 
Ljuboten (I337) , Ştip (I332) 

1ateica 3) . 
Totuş sunt diferenţe : Sâr

bii întrebuintează totdeauna , 
piatra de taille, acolo unde 
ai noştri întrebuinţează 
bolovanii. 

astfel că, în locul masivului 
zidăriei cubice în care se 
prezintau bisericile de până 
acum., avem, dela baza bi
sericii până la vârful cupo
lei, un fel de piramidă 2) . F ig 1'6.  Sfânt din altar. 

Din piatra de taille a fost 
zidită numai fosta biserică 
domnească din Câmpu1ung, 

1) DieW:  o. C.,  4 1 5 , 4 1 9 .  
2j Dieh l :  o. r .  

' )  1I1onul1lell ts de l'a/'t byzal1lill. Salonique -Paris 1 91 8, 1 5 3 .  

2 )  lbid, 2 I 7 .  Millet : a c.,  I 1 2 .  
a) MilIct : L 'a'rl seroe. 90. 
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Şi arhitectura bisericii ,  deci, îmbracă 
toate formele caracteristice veacului XIV. 

Pictura bisericii 

Şi în pictura dela Argeş se constată efec-\ tele acelei rena teri bizantine di!L veacul al 
X!Y:lea, caracterizată de d-l Diehl : «tot-. 
de��ată decoratiw şi realistă, deosebindu-se 
printr'un stil pitoresc şţ un colorit aproape 
impresionis.t» 1) . 
-

Acelaş suflu al renaşterii italiene, al 
dugentului, constatat de Millet în biseri
cile lui Duşan, pare a fi insuflat în cel � mai larg sens şi picturile dela Argeş 2) . . 

Şi deşI mai toate scenele poartă inscrip
ţi uni greceşti, - dar într'o greacă barbară
sunt şi inscripţiuni slave, cari arată că aci 
au lucrat şi pictori sud-slavici, din această 
şcoală balcanică ale cărei influenţe se re
simt până în Rusia, în urma legăturilor ei 
cu Veneţia şi Siena 3) . 

Acestui secol al XIV-l� se datoreşte prin
derea întregilor pereţi interiori în zone de 
pictură, cl'gi aproape exchîd ornamentele, 
spre a face loc personagiilor în zona de jos, 
iar sus scenelor mici 4) ce se desfăşoară, tra
ducând ciclurile liturgice. 

Gustul pentru apocrii, sentimentul rea
list 5) şi dramatic, cu o mare libertate de 
gesturi şi abondenţă în execuţie, ce întrece 
chiar picturile dela Mistra şi Kahrie-Djami 
su�t atât ea caracteristice şi ale picturile dela 
Biserica Domnească. 

Gustul pentru scene noui şi rare, ca RecenI să�ul, găsit şi la Calinic, în Serbia, este \ o altă caracteristică a acestui veac. 
Ornamentaţia este aproape similară cu 

cea dela Lesnovo 6) şi cu cele din bisericile 
dela Trapeziţa din Tâmovo, din acelaş veac, 

1) Diehl : Man'll.el, 73 1 .  

2) G .  Milleî : R�c"e1'Ches sur l'iconograPhie de l'cvangile 

au XI V, X V  et X VI siecle, Paris, 1 916.  
3) Ibid. 689. 

4) Diehl: o .  C., Î77. 
a) Millet : v .  C. ,  690. 

6) MiIlet : o .  c. (L'art serbe) fig. I Z .  

r 

unde se găsesc panouri imitând marmura 
ca şi La Ar eş, fr lT�ul &;periilor 1) şi chiar 
soboarele aproape la fel lucrate. 

Chiar dacă unele scene, aflate la Argeş, se 
găs�sc în biserici mai vechi, totuş, pe lângă 
dif:renţe de factură, se observă şi schimbare 
în execuţia compoziţiilor. 

Aşa : Intrarea în biserică, aflată în biserica 
Boyana din Bulgaria şi Studenica, Serbia, au 
pe sfântul Zaharia ce primeşte pe Maica 
Domnului, în stânga, în compoziţia dela 
Argeş el este în dreapta, tQtuş sunt minu
tiosităti de executie identice. J J J 

Zonele de inscripţie ce omamentează hai-
na . lui Zaharia la Studenica şi Boyana, le 
aflăm şi la Argeş. 

REZUMAT 
Biserica Domnească din Argeş, ridicată ca 

capelă a casei domneşti, din Curtea-de
ArgeŞ, eSte zidită după I330, cum o dovedeşte 
datele istorice, complexul de vieaţă istorică, 
stilul arhitectonic al bisericii, al picturii şi 
al obiectelor găsite în morminte. 

Nicola Alexandru-Voevod o sfinţI, după 
înfiinţarea Mitropoliei de Argeş, dar, nepu-
tând-o termina, lăsă grija începerii icturilor, 
urmaşului, care nici el nu l� isprăvi, fiind 
terminate de Radu-Vodă Negru, care se 

Izugrăvl ca principal ctitor în biserică. 
Pe :3cest domn, unicul cunoscut de docu

mentele noastre din toată seria domnitorilor 
anteriori lui, tradiţia 'Şi cronica ţării, de mai 
târziu, îl consideră de întemeetorul acestei 
biserici, celei ' mai: vechi păstrate ditr ţară, 
şi de întemeetor al Statului român. 

Ţin să exprim recunoştinţa mea D-lui G. 
Cerchez, membru al Comisiunii Mon. Istorice 
şi D-lor membri ai Comisiunii Monumente
lor Istorice, savanţilor citaţi cari au bine
voit a-mi comunică. preţioasele lor pă
reri şi în special D-lui Dalton, de asemenea 
D-lui Prof. N. Iorga pentru bunăvoinţa şi 
a juto1Ul ce mi-au dat. 

1) Bttltetin a·rch. b ulgare, 1 9 1 5 . 1 Z9, 1 3z, 1 3 7  şi GOdişnic;:;, 920. 
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RESTAURAREA BISER [C I I  DOMN EŞTI 
DE 

GR. CERCHEZ 

B i ser ica  D omnească din Curtea-de
Argeş, est�, netăgăduit, monumentul 
c�L mai ve�hiu şi mai inteLesant din 

Români3;. Ea a rezistat până în zilele noas
tre tuturor elementelor distrugătoare. A 
rezistat efectului nimicitor . al vremei, a re · 
zistat invaziilor, cutremurilor, focului şi mai 
ales reparaţiilor nepriceputc cari s'au pe
trecut · în vremea aceasta îndelungată . . 

In timpii din urm�, din pricina lipsei de în
grijire 'şi a cutremurilor, ajunsese în stare de 
a ±i ameninţată cu prăbuşirea, ceeace s'ar fi 
întâmplat, desigur, dacă arhitectul Lecomte 
du Nouy, care restaUra biserica-catedrală a 
lui N eagoe-Vodă şi care fusese însărcina t şi cu 
restaurarea Bisericii Domneşti, nu ar fi prop
tit-o, pe dinăuntru şi pe din afară, în aştep
tarea deschiderii creditelor necesare pentru 
începerea restaurării .  

Deoarece însă biserica era destinată, după 
procedeul arhitectului numit, să fie dărâ
mată pâ,nă la pământ, pentru a fi constru
ită din nou, nimeni nu s'a mai gândit la re
parare, ş; ajunsese, în adevăr, în primeJdie de 
prăbuşire, astfel că, în anul 19ţI ,  epitropia 
bisericii a primit ordin dela prefectura jude
ţului ca s'o dărâme. 

Noroc că părintele econom, St. Dumitre
seu s'a găsit ca să protesteze contra acestui 
ordi.n, şi, alergând într'un s uflet la Bucureşti, 
oferi Comisiunii Moriumentelor Istorice ca fă 
puie la dispoziţia consolidării bisericii suma de 
56.000 lei, adunată de epitropie în acest scop. 

Am cerut, ca membru în această Comi
siune, să mi se permită a examina această 
biserică şi să văd dacă în adevăr nu se mai 
poate face altceva decât a purcede la dărâ
mare. 
. Vizitând-o, am declarat Comi�iunii Monu
mentelor Istorice că mă încumetez a scăpa 
acest monument de la dărâmare. Am fost au
torizat de această Comisie, prezidată atunci de 
răposatul I�n Kalinderu, ca, împreună cu d-l 
Nicolae Ghika-Bude�ti, arhitectul şef al Co
misiunii Monumentelor Istorice, să purced 
la facerea consolidării şi restaurării. 

Lucrarea s'a început, imediat în 19II ,  în
sărcinând cu supravegherea lucrărilor, la faţa 
locului, pe d-l Iancovici, a cărui destoinicie 
o cunoscusem pe când d-sa se afla în servi
ciul clădirilor localurilor de poştă, întreprin
se în vremea când eram director al poştelor, 
- sigur că va urma întru totul instrucţiile 
cari i le voi da. 

Inainte de a începe lucrările, părintele e
conom Dumitrescu a binevoit a-mi da urmă
toarele lămuriri : 

«Biserica Domnească din Curtea-de-Argeş 
a fost zidită de Radu Negru-Vodă la anul 
1290. Este cea mai veche biserică din Mun
tenia şi a sluj it ca Mitropolie a ţării până la 
anul 1401,  când Mircea cel B ătrân schimbă 
scaunul Domniei dela Curtea-de-Arg�ş la 
Târgovişte. 

Crăpăturile la turlă au început a se ivi în 
anul 1882. 
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TJl anul r892 s'a votat pentru restaurarea 
bisericii suma de roo.OOO, dar nu �'a făcut 
restaurarea, şi sumei votate i s'a dat o altă 
întrebuinţare. 

Biserica s'a închis în anul r894, lan. 9 ,  
după intervenirea d-lui Arhitect Lecomte du 
Noi.iy. 

In anul r898 i s'a 
cari au ţinut 
până în anul 
r903 , când pu-
trezindu-se au r . 

căzut ; atunci 
s'au pus alte 
proptele de ste-
J ar. 

Prin punerea 
proptelelor s'a 
găurit în velito-
area şi bolţile 
bisericii ; apa 

. din ploaie şi ză
padă, scurgân
du-se dealun
gul proptelelor, 
a pătruns la zi
dărie, grăbind 
ruinarea biseri-

pus proptele de  brad, 

In cele trei morminte din tinda bisericii 
se află : 

1 .  Anastasia Brătianu încetată din vieaţă 
la r839 . 

2 .  Constantin Brăti
'
anu încetat din vie aţă 

la r841 . 

3 ·  Elena Brătianu încetată din vieaţălar845 · 
Aceştia sunt părinţii şi sora răposatului 

Ion Brătianu. 
Din alte iz

voare am mal 
aflat că tâmpla 
de lemn, care 
acoperă pe cea 
de zid, a fost 
făcută de meş
terul Şeller, la 
r852. 

Tâmpla de 
zidărie, lărgi
rea ferestrelor 
şi înconjurarca 
lor cu chienare 
de piatră scul
ptată, au fost 
făcute în vea
cul al XVIII . 
Uşa de fier dela 

C11 . intrarea biseri-
Statuia ltli cii, precum şi 

Radu Negru- crucile au fost 
Vodă, sculpta- făcute, cum se 
tă în piatră, cu Vede scris pe 
sceptrul în mâ- aceste obiecte, 
na dreaptă, erâ Fig. 87· Biserica Domnească, înainte de restaurare. CU cheltuiala 
aşezată în interiorul bisericii, pe -un posta- lui Ivancea Pârvanovici ; probabil în aceeaş 
ment care acum se află mutat în tindă ,  iar vreme s'a făcut şi învelitoarea de tinichea în 
statuia a fost ridicată de  răposatul Tocilescu, locul celei vechi de şindrilă ; iar zugrăveala în 
în anul r89r ,  şi depusă la Muzeul din mare parte a mai fost refăcută de zugravul 
Bucureşti . Pandeleimon în anul r827, după cum re-

Anvonul din faţa bisericii a fost făcut în zultă din inscripţia făcută la baza turlei. 
anul r875 · Iacă starea în care am găsit biserica ce mi 

Turlele cele mici îmbrăcate cu tinichea nu se încredinţase pentru a o consolidâ şi res
se ştie când au fost făcute (după r830) , taurâ. 
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Invelitoarea de tinichea veche, ruginită şi 
găurită lăsa ploaia să pătnmdă în interior, 
mai ales prin găurile făcute de proptele. 

Boltile umezite se dezagregaseră, mai ales 
, 

după trecerea iernii, când apa umf1ându-s� 
dislocă zidăriile. 

Arcurile principale, susţinând turla, era u 
crăpate, iar cheile arcuri lor căzute pe dis
tanţa de aproape un m. Legăturile de lemn 
cari, după obiceiul dela noi, fuseseră aşezate 

Peste nartex se ridicaseră două turle 
mici de lemn, acoperite pe dinafară cu 
tinichea. 

Acoperişul acestui nartex fusese schim
bat, învelit şi dânsul cu tinichea ce urca pe 
faţa frontonului, ascuuzându-l în mare parte, 
iar pentru a face loc turlelor de lemn, zidăria 
din faţă şi cornişea frontonului fuseseră cio-
plite şi dărâmate. 

. 

In fa.ţa UŞll principale se construise un 

Fig. 88 .  Biserica Domnească, inainte de restaurare. Faţada dinspre sud, indicând degradărilc. 

pentru a se împotrivI la împingerea arcuri
lor, fiind tăiate pentru a se aşeza «cafasul» 
proiectat, care însă nu s'a aşezat, periclita 
şi mai mult prăbuşirea construcţiei . 

Turla, sguduită de cutremure, avea o parte 
cu totul dislocată şi turla cu cupola ei nu se 
menţine au decât graţie scheletului puternic, 
făcut ca proptire de către răposatul arhitect 
Lecomte. 

Bolţile erau crăpate la cheie, zidăria ex
terioară crăpată în diferite locuri, şi chiar 
ieşită din verticala centrului principal, că
zută în multe locuri. 

prid vor cu totul nepotrivit cu stilul bisericii 
cu frumoasa ei înfăţişare. 

Pe cele două feţe de nord şi sud ale 
bisericii, doi stâlpi de proptire fuseseră ridi
caţi, probabil pentru a consolida părţi de 
zidărie cari ameninţau prăbuşire. Stâlpul 
dela miazăzi astupa o deschidere care, pro
babil, servea ca o intrare principală în 
naosul bisericii, precum sunt intrările late
rale dela bisericile moldoveneşti , dar cari nu 
se obişnuesc în Muntenia . 

Fotografiile alăturate dau idee de starea 
în care ajunsese biserica în 19I I .  
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LUCRAR ILE DE CONSOLIDARE 
ŞI RESTAURARE 

H. Revoile, membru-corespondent al Insti
tutului Franţei şi arhitect al guvernuluifran
cez, chemat de guvernul român pentru a-şi 
da părerea asupra lucrărilor de restaurare, 
făcute de răposatul arhitect Lecomte du 
Noli.y, în raportul său, din 20 Iulie r890, îna
intat Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii 
publice al României, spune : 

mai întâiu, din, ceeace are sub ochi şi din 
ceeace poate găsi în monumente similare. El 
trebuie să se pătrundă de ideea artistului 
creator al operei şi să strângă "împrejurul 
său toate informaţiile cari justifică inovările 
sale»). 

D-l Revoile ar fi trebuit să mai adauge un 
al treilea cuvânt : 

A reproduce un monument, începând prin 
a da la pământ tot ce găseşti, pentru a clădi 

$(t.}1A Itol l.�Cj� 
'). .. � .. t ':... ... ·�: 

Fig. 89. Biserica Domnească, Înainte de restaurare. Secţiune longitudinală. 

«Pentru a putea critică. lucrările făcute de 
arhitectul Lecomte du Noli.y, trebuie să se 
facă deosebire între cuvintele conservare şi 
restaurare. 

A conserva un monument însemnează a-l 
menţinea în starea sa actuală, adică a-l face 
să treacă la posteritate în starea în care se 
află, mărginindu-se la simple consolidări. 

A restaura un monument însemnează cu 
totul altceva : însemnează a-i reda starea sa 
primitivă, programul atunci se lărgeşte, şi 
trebuie să înţelegem că arhitectul, când se 
află lipsit de documente sigure, se inspiră, 

o construcţie după modelul celei vechi, în
bunătăţind totul : material, decoraţii, zugră
veli, mobilier etc. ; ace�t mod de a pricepe 
restaurarea poate să dea rezultate foarte bune 
şi frumoase, dar clădirea devine un facsimile, 

numai este a întemeietorului, ci devine opera 
restauratorului. Aşa spre pildă,_biserica = -ca
tedrală a lui � eagoe-Vodă din Curtea-de
Argeş nu mai este biserica Meşterului M anole, 

ci a devenit opera meşterului Lecomte. 

Principiul care m-a călăuzit la facerea res
taurării Bisericii Domneşti din Curtea-de
Argeş a fost : să conserv clădirea astfel cum 
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Fig. 90. Biserica Domnească în timpul restaurării ,  faţa de sud. 
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\ am găsit-o, consolidând-o, şi să o restaurez, 

aducând-o pe cât se poate în forma pe_ ca.re 
o avusese la întemeiere, înlăturând toate I părţile adaose fără pricepere. 

Aşa dar, cele dintâiu lucrări pe care le· am 
început au fost de consolida.rea biseridi. Am 
cercetat mai întâiu temeliile, săpând în exte
rior şi în jurul lor un şa.nţ de 0,70 m. lă.ţime 
până la baza lor . Această ba.ză a.m aflat-o la 
o adâncime de 1 ,60 m. Temelia era rezemată 
pe prund . 

Pentru ca apa din picătura straşinii si? nu 
pătrund9. la b2.za temeliilor, am dispus ca 
şanţul săpat în jurul bisericii să fie astupat 
la loc cu beton , iar pe deasupra să se facă un 
trotuar din lespezi de lavă, transportate dela 
Gala.ţi, unde sunt aduse de corăbiile cari 
vin din insulele greceşti. Această lavă for
mează materialul cel mai rezistent care se 
poate găsi ; ea a fost aşezată în mortar de 
ciment. 

Fiind astfel asigurat de soliditatea teme
liilor, am dispus ca legături1.e de lemn aJe ar
curilor si boltilor distruse S2 fi � înlocuite prin , , 

legături puternice de fier, prevăzute la exte · 
mităţi cu discuri de tuci şi şurupuri, îngro
pate în grosimea zidurilor, aceasta, pentru a 
readuce zidurile şi bolţile la loc, şi a �e opune 
la împingerea acestor arct�ri şi bolţi Tot
deodată, slujindu-mă de schela interioară; fă
cută de răpo� atul arhitect Lec.omte, pentru a 
susţinea arcurile şi turla din mijloc, am proce
dat 12. refacerea acestor arcuri cu cărămizile 
cele mai rezistente, numite de bazalt dublu, 
presate, aduse din Bucureşti . Tot asemenea 
am consolidat cupola., rezemând-o tot pe 
schele> lui Lecomte ; am scos şi zidăria dis-
10cată de la pereţii turlei şi am refăcut la 
loc cu acelaş material, completând lipsurile 
cu materiale identice celor vechi ; în special 
s'a refăcut la loc cornişa turlei care fusese 
distrusă cu ocazia unei arderi a acoperişului. 

Toate părţile zidăriei crăpate, căzute, sau 
stricate, au fost scoase afară cu îngrijire şi 

reparate cu acela.ş material vechiu, sau com
plet8.te cu materiale exact de a.ceeaş natură şi 
dimensiune ca cele vechi . 

Pridvorul din faţa bisericii, ridicat în 1875, 
a fost dărâmat. Tot 8.semenea am pus să se 
dărâme turlele de tinichea, cari, desigur, nu 
e:x:istau la întemeierea bisericii, nici nu în
locuiseră turle de zidărie, cari s'ar fi pră
buşit cu vremea, deoarece n'am găsit nici
o urmă de existenţa vreodată a unor ase
menea turle. 

Aceste turle au fost probabil făcute pen
tru clopotele bisericii şi au ars în ma.i multe 
rânduri . S'a găsit chiar în podul tindei 
bronz topit dela clopote. Mai în urmă, 
clopotul cel mare s'a strămut2.t în clopot
niţa dela intra.rea în curtea bis�ricii .  

O scar8. , săpată în grosimea peretelui nord 
al bisericii ,  şi care porneşte dintr'o deschiză
tură interioară, aşezată la o înălţime mare 
deasupra pardoselii bisericii, pare că a slujit 
în vechime pentru a duce la o ascunzătoare, 
aşezată în podul tindei, care are două rân
duri de podeli, depărtate Între dânsele de 
0 .70 m . ,  unde se ascundeau obiectele preti
oase în vreme de restrişt� ; ascunzătoare C UID 
se găseşte şi la mănăstire2. Rorez, iar, în ur
ma înfiinţării turlei celei mici cu clopote, 
scara slujea, desigur, pentru a duce la podul 
tindei ca să tragă clopotele. 

Calcu1ând greutatea care apasă pe stâlpii 
cari susţin hula mare, am găsit doisprezece 
kg. pe cm. p . ,  ceeace este o povară destul de 
considerabilă, care nu îngăduia sporirea gre
utăţii învelitoarei, care, la început, fusese 
de şindrilă, după cmn s'a. constat din resturile 
găsite în pod. Dar, cum şindrila în afară de 
pericolul de incendiu, ca să fie btmă, are ne
voie de întreţinere continuă, şi de refacere 
din când în când, am adoptat învelitoarea 
metalică, însă nu de tinichea, ci de aramă, ca 
cea mai rezistentă. 

DEoarece n'am constatat nici o stricăciune 
la cei patru stâlpi , nici o urmă de zdrobire 
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Fig. 9 1 .  Biserica Domnească, planul, înainte de restaurare. 
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Fig. 92. Biserica Domnească înainte de restaurare. Faţada principală. 
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Fig. 93. Biserica Domnească, înainte de restaurare. Faţada principală indicând degradările. 
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a cărămizilor şi cum aceşti s tâlpi rezistaseră 
de atâta vreme tuturor elementelor distru
gătoare, am găsit că er.a prudent să nu mă 
ating de ei şi să îi las ca să sus ţie şi mai 
înainte turla si boltile. , , 

In afară de consolidarea bisericii şi de des
fiinţarea turlelor de tinichea şi a pridvorului 
din faţă, ca restaurare, n'am găsit de cuviinţă 
să mă ating de celelalte modificări, cari nu 
supără estetica monumentului, S8U căpăta
seră drept la respectare din pricina vechimii 
lor, astfel că ocmul se învăţase cu aceste mo
dificări. 

In această categorie intră tâmpla de zid 
zugrăvită, ridicată în seGolul al XVIII-lea şi 
care se armonizează cu interiorul bisericii, 
n'am crezut că trebuie desfiinţată, neştiind 
ce fusese în loc la întemeierea clădirii. Am 
desfiinţat Însă tâmpla de lemn, grosolan exe
cutată de meşterul Şeller la anul r852. 

Tot asemenea, n'am căutat să refac fere
strele cum ar fi fost 18. început, neavând nici 
un element care să-mi arate cum fuseseră 
înainte, pe când ferestrele actuale cu chena
rele lor de piatră sculptate se armonizează 
destul de bine cu faţadele bisericii, iar ochiul 
S'9:- învăţat a le vedea astfel de atâta cârd de 
vreme. 

Tot asemene8. UŞ2. astupată şi stâlpii de 
sprijin, deşi clădiţi la r85o, i-am lăsat ca pu
tând fi necesari pentru a p:i"eîntâmpina vre
un început de prăbuşire a zidurilor, ci d in ' 
contră i-am consolid8.t prin înlocuire8. înve1i
toarei din tinichea stricată, printr' o «coper
tină» de  piatră tare ; în fine uşa de intrare 
de fier şi crucile executate în r85r ,  le-am 
conservat iarăş, neprezintând nepotrivire cu 
stilul bisericii, şi neştiind cu.nJ. fuseseră înainte. 

I ale familiei Brătianu, cari nu stânjenesc în
tru nimic această tindă şi întrucât marele 
om de Stat are dreptul să i se respecte mor-

mintele familiei sale. 
Fotografiile alăturate arată starea în care 

se afla biserica în momentul începerii restau
rării, precum şi principalele stricăciuni cari 
s'au îndreptat. 

La anexe se dă rezumatul rapoartelor săp
tămânale trimise de d-l Iancovici, suprave
ghetorul lucrărilor, de unde se va putea ve
dea oricum, aproape zi cu zi, mersul şi felul 
lucrărilor de consolidare şi restaurare. 

Fotografiile din această publicaţie înfăţi
şe8 ză biserica astfel cum se găseşte în urma 
acestor consolidări şi restaurări . 

Zugrăveala bisericii. 

Veni rândul să mă ocup de interiorul bi
sericii .  M'am adresat d-lui Norocea care fu
sese trimis de Comisiunea Monumentelor I�

torice în Italia şi la Muntele Atho ca să 
studiez� pictura bizantină a hisWcilor. 

D-l Norocea, cedând stăruintelor mele, a , 

consimţit să mă ajute în chestia zugrăvelilor. 

Deoarece la baza turlei am găsit iscălitura 
zugravului Pantelimon cu data de r827 (Vezi 
fig. No. 27) , rezultă netăgăduit că zugră
veala bisericii fusese refăcută poate de mai 
multe ori şi că mai înainte se aflau alte zu
grăveli cari fuseseră acoperite de zugrăve
lile lui Pantelimon. 

Ceeace m'a îndemnat a ruga pe d-l Noro
cea să încerce dacă nu cum va se pot spăla 
zugrăvelile noui şi dacă dedesubt nu se gă
sesc zugrăveli vechi. D-l Norocea, ajutat de 
d-nii Mihail şi Theodorescu, procedând cu 
râvnă şi pricepere Ja spălarea aceasta, a 
fost destul de norocit ca să găsească frescurile 

Deschizătura uşii de intrare am lăsat-o vechi aproape intacte, acoperite cu două sau 
cum am găsit-o, rămânând ca în firida de chiar trei zugrăveli noui, şi astfd. a dat l 
deasupra să se zugrăvească obişnuita icoană ,lumină frumuseţea de frescuri cari împodo
cu hramul bisericii .  I I llbesc biserica si cari desigur sunt unele din 

In 
'
tinda bisericii am găsit asemenea că nu Icele mai fru�oas� �i mai �portante zugră

trebuia să mă ating de cele trei morminte .veli bizantine, cari se mai află în Orient. 
\ I . 

, • 
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Fig. 95. Biserica Domnească, înainte de restaurare. Yedere din spre altar, inrucând degradăriIe. 
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Fig. 96. Detaliu din !aţada principală în timpul restaurării (după dărâmarea turlelor celor micii. 
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Studiul d-lui pic-tor Mihail, ce urmează, 
dă toate amănuntele asupra acestei zugrăveli . 

DESCOPERIREA MORMINTELOR 
D O M N E Ş T I  D I N  C U P R I N S U L  

BISERICII  
Ducând c u  bine şi (3.ceastă a doua serie de 

lucră.ri şi scoţând schelele rid icate _de răpo
satu l alhitect Lecomte du Nou)', cari au ser· 

ce vor da săpăturilor şi să nu se piardă sau 
să se Îllstreineze unul din obiectele ce ,-e 
vor găSI . 

M'am adresat d-lui Virgiliu Drăgbiceanu, 
Secretarul Comisiunii Monumentelor Istorice, 
a cărui competenţă şi dragoste pentru ase
menea cercetări îmi era o chezăşie de buna 
conducere 8, lucrăriloL 

Am avut norocul că d-l Drăghiceanu să 

Fig. 97.  Degradările la intersecţia frontonului, spre sud-,·est. 

vit şi la restaurarea zugrăvelilor, numai ră- primească această misiune. Stabilindu-se la 
mânea d ecât a se reface la loc pardoselile şi Curtea de Argeş � ' a  pus cu râvnă şi dragoste 
să se exploreze subsolul bisericii pentru a ve- la lucru şi a avut fericire8. să oh-ţie rezultatul 
d ea d acă nu se dă peste morminte, cari ar fo- cel mai neaşteptat şi cel mai strălucit, d ând 
10s1 la <,unoaşterea începutului istoriei ţări" I la lumină patrusprezece morminte dom
noastre şi aflarea d atei dădirii bisericii şi zu- ' 1  neşti, dintre cari principalul :  mormântul 
grăvelii ei. lui Radu egru-Vodă, închis într'un sarco-

Săpăturile în interiorul bisericii aveau, ne- fagiu de piatră care l-a păstrat în decurs 
voie de o îngrijire cu totul specială, atât <,a de atâţia sute de ani, mai bine decât o 
să nu pericliteze soliditatea clăd.irii ,  cât să momie egipteană. 
nu se treacă cu vederea asupra rezultatelor Las chiar pe d-l Drăghiceanu să dea peri-
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peţiile şi amănuntele acestor descoperiri în 
studiul său. 

Am rugat tot pe d-l Drăghiceanu să con
ducă săpăturile din curtea bisericii pentru a 
scoate la lumină resturile. P- Jatului Domn.esc 
cu dependinţele sale. 

S'a desgropat, astfel, subsolul clădirii care 
a servit de case domneşti primilor Voevozi 
ai Munteniei, pr�cum s'a dat de urmele de-

obţinut exproprierea caselor embaticare cari 
ocupau o porţiune din Curtea Domnească. 

In sfârşit, d -1 N orocea, urmând mai înainte 
cu spălarea zugrăveli lor şi căutarea celor ve
chi, a dat la partea de jos, spre nord, la-.sp_a
tele stranelor, aci unde, terminându-se cu zu-

- - -

grăveala figurilor, înce e zugrăveala draperii-
lo-r- de bază, peste o inscripţie de cea mai mare 
importa�.ţă, sgâriată c� u� fier în mortanu 

Fig. 98. Degradări în baza frontonului, fatada principală. 

pendenţelor, la desgroQarea cărora se ll1c
rează încă. 

Tot d-l Drăghiceanu în studiul său va da 
toate lămuririle asupra rezultatele aflate prin 
săpăturile făcute în mijlocul zidurilor cari 
înconjoară ca o cetate Biserica )i Palatul 
Domnesc. 

Planul alăturat arată poziţiunea diferite
lor urme de construcţie ce s'au găsit în mijlo
cul acestor ziduri de împrejmuire (fig. o. z) . 

Tot prin stăruinţa d-lui Drăghiceanu s'a 

de var al rosturilor de cărămizi, glăsuind 
astfel : «Ia leat 135z .  

Mar-ele 
-
Basarab-Voevod a murit la Câm-

pul� -

DESCRIEREA 
Biserica Domnească a fost clădită în stil 

biz;;:;';tin, analog cu bisericile din Serbia, 
şi Muntele Athos, probabil tot de meş
teri sârbi, deoarece primii Voevozi se găseau 
în strânse legături de prieten.ie şi chiar de ru� 
denie cu Sârbii. şi cu Bulgarii. 
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Planul bisericii corespunde cu cel dela Bi
serica Teotocos di Atena, ca.re a dEvenit ti
pul bisericilor creştine, când au început să se 
de ărteze ca formă de basilice, cari au ser
vit de loc de rugăciune primilor ueştini, şi 
unde se vede lămurit crucea greacă formată 
la partea superioară a bisericii prin Îlltretă
ierea bolţilor dela naos şi dela sânuri (tran
sept) , cari susţin, la punctul de întretăiere, 
turla principală. 

Zugrăvelile în frescuri descoperite aQ ase
mănări cu mozaicurile făcute la biserica 
Chora, azi Kahrie-Djami din Constantino
pole, de către logofătul Theodor Metochites, 
prin urmare n'au putut să fie executate decât 
în t'Uma facerii acestor mozaicuri, adică după 
anul 1320. 

Aceasta se învederează din comparaţia între 
mozaicurile dela Kahrie-Dj ami şi zugrăvelile 
dela Biserica Domnească din Curtea de Argeş. 

Fig. 99. Degradări în tamburul turlei. spre sud-vest. 

Modul de construcţie în rânduri de piatră 
cioplită, sau bolovani despărţiţi prin rânduri 
de cărămizi cu încheietură groasă, este po
trivit materialelor cari se puteau procura în 
localitate, este caracteristic stilului bizan
tin si asemănat modului de constructie în 

_ J J 

stil bizantin, obişnuit la construcţiilţ ana
loage din Serbia, Bulgaria şi Muntele At
hos 1 ) . 

1) A se vedea frumoaEele şi interesantele publicaţii ale 
d-lor arhitect N. Ghika· Budeşti şi inginer Gh. Balş, întitu-

Astfel, în contra obiceiurilor din bisericile 
I 
I inoastre, ctitorul în loc să fie reprezin�at în I picioare, ţinând în mână biserica ce o c1ădise, 
este desenmat în genunchi, rugându-se că( tre Isus Christos, întocmai cum este repre
zentat Metochites la Kharie-Djami. 

Ceeace mai Îllvederează că personagiul zu
grăvit la intrare, ca ctitor, nu este cel care a 
late : Ruinele bizantine din Messinbria ; O vizită la câteva 
biserici din Serbia ; Notiţe despre arhitectura Sf. Munte. 
Vreo câteva fotogratii reproduse din aceste publicaţii, vor 
învedera aceste asemănări. 
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Fig. 100 .  Degradări În fereastra de vest a turlei .  Fig. la I .  Degradări in fereastra de sud a turlei. 
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zidit biserica, ci cel care a zugrăvit-o, pre
cum a fost înfăţişat Metokites care a făcut 
mozaicurile dela Kharie-Dj ami. 

Inscripţia descoperită în biserică, care 
arată că Basarab cel Mare a murit la I352, şi 
care confirmă spusele cronicarului Radu- Gre
ceanu că Basarab era mort în I352,  do
vedeşte că biserica a fost zidită, dar nu 
terminată de Basarab-Vodă şi că zugrăveala 
bisericii la acea dată nu era începută. 

Amănuntele se vor vedea în studiile ur
mătoare .  

JURNALUL LUCRARILOR 
Il  Iunie I9II 

In timpul dela 23 Maiu până astăzi, s'au executat sche
lele necesare pentru vizitarea în med amămmţit a bisericii 
Sf. Nicolae Domnesc din Curtea-de-Argeş, atât în exterior, 
cât şi în interior, putându-se vedea foarte lesne toate degra

dările suferite de zidăria întregii hiserici ; - s'au început 
trei sondaje spre a se cunoaşte profunzimea fondaţiunilor 
faţă de actualul nivel al terenului din curte, faţă de cel pri
mitiv şi în raport cu ni"Velul pardoselii de lespezi din in
terior. 

Deasemenea, s'a Picut un sondaj în direcţiunea Sud spre 
a se putea constata straturile suprapuse la diferite epoce ; 
ceace se afirmă întru cât nivelul curţii, care a servit de 
cimitir, ar fi fost mult mai jos. 

Intreaga suprafaţă a curţii este ocupată de morminte, 
toate însă fără semne sau pietre mormântale, afară de două, 
cari se află în faţa actualei intrări a bisericii, în direcţiunea 
de Vest ; cel din dreapta are inscripţia următoare : 
Maria Nanu Gheorgiu, născută D .  Protopopescu la 30 Au
gust 1 852, căsăt.orită la 1 869 FeblUarie 8 şi decedată la J 
Aprilie 1 878 ; iar cel din stânga : Zinca Hagiescu, născută 
Th. Nanoescu la I I  Aprilie 1 829, măritată la 27 Ianuarie 
1 844, repausată la 1 7  Maiu 1 874. 

In partea de Sud a bisericii se găsesc urme din funda
mentele zidurilor primei clopotniţe care a fost distrusă de 
cutremurul cel mare, din anul 1 838, (este dispărută de 73 

de ani) ; unii dintre cei bătrâni spun că ar fi fost luată de lm 
vânt puternic, însoţit de vijelie, la anul 1846. 

După urmele ce se găsesc pe sub streaşină, această bise
rică a fost dela început acoperită cu şindrilă de brad cu 
încheietură ;  aflu apoi dela preotul Nicolae Pretorian, care a 
fost făcut preot pentru a sluji la această biserică, că a fost 
reacoperită cu tinichea albă Dervent în dimensiuni de I 5i25 

cm. şi lipite toate bucăţile între ele cu cositor la încheieturi, 
la anul 1851  când, se spune de localnici, că i s'au pus crucile, 
- dealtfel pe crucea dela turla pantocratorului se observă 
lucrat în fier, leatul 1 851 ; urmele crucilor primitive nu se 
cunosc. 

După felul execuţiunii acoperişului de tinichea a în

tregii biserici se "Vede că în acel aş timp s'au acoperiţ şi cele 
două turle din faţada principală a bisericii ,  cari deşi nu suut 
ale timpului când s'a clădit biserica, totuş au existat 
înainte cu mulţi ani de reacoperirea lor. 

Deasemenea şi acoperişul clopotniţei actuale este la fel 
lucrat, posibil că înwlitul s'a făcut în acelaş an ( 185 1 ) ; însăşi 
clopotniţa datează mai dinainte şi chiar înainte de a se fi 
distrus cu desăvârşire clopotniţa veche ( 1 838 sau 1 846) . 

La anul 1 869 a ars în partea dinspre Sud-Est, în spa
tele tâmplei, dar fără a se fi distrus ceva, se observă numai 
că a fost afumată în acea parte şi că legătura de stejar ce se 

află în zidul tâmplei s 'a carbonizat pe vreo 3 cm. profunzime, 
însă numai pe partea liberă ce nu a fost incastrată în zi
dărie (incendiul se spune că ar fi fost pricinuit de mucuri 
de lumânări ce nu ar fi fost complet stinse, aruncate în acel 
colţ de către paracliseri).  

In general, �ărămizile dela Biserica Domneacă se con
servă în cea mai perfectă stare de rezistenţă, incomparabilă 
chiar cu prodtisele de acest fel în zilele noastre, de dimen
siuni care variază ca lungime dela 28 la 35 şi 4 1  cm . ;  gro
simea 4 cm. şi lăţimea 1 2 ,  10 şi 19 cm. 

Cu contrafortul din spre Sud s'a astupat (înzidit pe gro
sime de una cărămidă) intrarea în biserică de pe vrem mi, 
amenajându-se în firida rămasă către interiorul bisericii un 
dulap (astăzi nu mai există) ; fisându-mi atenţiunea la punctul 
indicat, găsesc cele afirmate cu temciu : 1 .  In dreptul acestui 
contrafort se vede o urmă de cerc

' 
lucrat în zidărie de cără

midă care susţinea masivul faţadei deasupra golului uşii, 
cc a fost până la nivelul curţii. Acest cerc se vede pe o por
ţilme foarte scurtă, şi din această cauză, observatorul s'ar 
putea deruta dela prima vedere - privind însă cu multă 
atenţiune, se vede că restul f.'ste zidit posterior pentru um
plerea golului uşii ce a existat acolo, cu cărămidă şi piatră, 
ţesute aproape la fel cu tot restul şi până jos, în sondajul 
făcut în dreptul acestei zidării ; 2 .  Tot în acel an s'au făcut 

şi reparaţiunile nereuşite ale rostmilor dintre rândurile 
de cărămidă şi piatră pe alocurea (care strică aspectul de 
mai înainte al bisericii) . 

Cu această ocaziunc, şi în timpul executării acestor con
traforţi, s 'au aplicat legăturile de fier într'un mod inconştient, 
căci ele nu au produs efertul dorit şi aşteptat, fiind nepo
trivite ca mod de adaptare şi dimensiuni ; ele se pot scoate 
cu cea mai m are uşminţă, întucât degradarea clădirii 
a continuat fără a fi oprită de acele legătmi. 

Legăturile de fier au înlocuit pe cele primith'e de lemn 
de stej ar cari au fost tăiate pentru motive de estetică, (pro
(babil ca fiind prea groase ( 1 2/18 cm .) şi mascând balconul 
corului, făcut atunci, ale cărui mme se mai cunosc, dar bal
conul nu mai există. 

Incadramentcle ferestrelor în piatră sculptată sunt dintr'o 
epocă posterioară zidirii bisericii, se "Vede chiar ajustalea 

făcută în zidurile faţadelor, ţesătma cărămizilor şi tencuiala 
din jmul lor, - totuş panomile de fier din ferestre sunt 

foarte recente. ţinându-se seama de 'elul execuţiunii şi for

mei lor. 
In interior, la pereţi, pe feţele stâlpilor susţinători ai 

tmlei mari, pe bolţile laterale din sâllmile bisericii, şi pe 
glafmile ferestrelor se observă două straturi suprapuse de 
tencuială, cel dintâiu de o grosime de 20-25 mm, cu o pic
tură a timpului când s'a zidit biserica, iar cel de-al doilea 
strat cu 3-5 mm , suprapus cu un alt gen de pictură, execu

tată în anul r827 de zugravul Pandeleimon (nl'lliAE�!16HMOH) 

sernr:at la baza cupolei, deasupra pendantivilor. 

La anul 1 894 s'a încl1is biserica, din cauza degradărilor 
zidăriei şi s'au transferat preoţii pentru slujba dunrnezeiească, 
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la biserica S-tul Gheorghe, filiala acesteia, apoi la 1 898 s'a 

început proptirea şi s'a consolidat la 1 903 cu proptele de 

stejar, cari se văd şi astăzi în fiinţă, la locul lor. 

I6 Iunie I9II 
* * * 

In interiorul turlei se găsesc I Z  firide de aceeaş înăI· 

ţime ca a ferestrelor: z . 70 plus 1 , 30 înălţimea parapctului 

acelor fererste, adâncimea o,z6 cm. şi lăţimea 0,85 cm. 

Grosimea zidăriei la glaful ferestrelor este de 0,47 cm. 

apoi pilaştrii arcadelor : 0, 1 5  + 0, 15.  

Lungimea laturilor acestei turle nu este exactă, ci  va· 

riază între 10 şi zo cm., aceasta din cauza tasării întregului 

colac al turlei dela jumătatea ei în jos, înspre direcţi unile 

Sud şi Nord. Colacul superior dela arhi,'olte în sus, până 

la acoperiş, este nedeformat pe înălţimea de 70-80 cro. ,  

fiind ţinut d·; legătura de lemn de stejar de 15/18  şi  astfel 

La 29 Iulie cor. , când s'a rechemat zidarul Angello Pollo, 

cu alte două ajutoare, s'au făcut până astăzi pregătiri în şan
tier, varniţe, tărgi, săpătura groapei de var, săpături pentru 

diferite sondaje la zidurile exterioare ale bisericii, dărâmări 

de zidărie la zidurile exterioare pentru îngroparea plăcilor 

legăturilor de fier, regularea lor şi cimentarea suprafeţei dă

râmate pentru a se obţine un reazem perfect de egală pre

siune a plăcilor. S'a tencuit estradosul bolţii frontonului din 

faţada principală cu o echapă de ciment (mortar) în gro

sime de 3-4 cm. , după ce, mai întâiu, s'a măturat şi spălat 

bine suprafaţa tencuită, s'au desfiinţat turlele mici şi s'a 

descoperit bolta frontonului din faţada principală şi s'a de

montat acoperişul de deasupra pridvorului, cu care ocaziune 

am găsit două deschideri de 0.95 CID. lăţime şi înalte de 1 . 50, 

cu arcade seruicirculare şi indicaţitUlea precisă de existenţa 

celei de a treia, după CtUll se vede indicat pe desemnul de 

Fig. l O Z .  Degradări intenoare pe intradosul cercului de sud. 

s'a conservat foarte bine bolta din cupolă şi acoperişul de 

deasupra este nemişcat. (Are 16 casete frumos dispuse) . 

In dreptul fiecărei ferestre, se vede o umplutură de zidărie 

de cărămidă neţesută cu restul şi chiar detaşată de vechea zi

dărie la parapete, - şi pare a fi făcută în timpul când s'a 

rezugrăvit biserica şi când i s'au făcut şi reparaţiuni, la 

anul I 8z7, dată ce se găseşte scrisă sub numele zugFavului 

la baza turlei, în partea de sud. 

3 A ugust I9I I 

* * 
Dela 1 4  Iulie cor. până la 3 August s'a lucrat de către 

d-l Anton Kargarotta la perforarea zidurilor sfintei biserici, 
conform indicaţiunilor şi aprobării dată de către d-l arhi
tect Gr. Cerchez, făcându-se găuri de 37 mm. şi 37 cm. prin 
ziduri de cărămidă şi piatră, după cum se vede în mod amă
nunţit în situaţiunea de plată a acestor lucrări, la cari am 
anexat un plan cu dimensiunile găsite în realitate , măsu
rând prin axul găurilor. 

faţadă, aci alăturat. Peste bolţile de deasupra pridvorului 

s'a găsit un strat de umplutură cu moloz de 0 .70 cm. gro

sime şi un strat de cărbuni de lemn, printre cari şi un bloc 

de cărbuni vitrificaţi, din care voiu avea onoarea a vă pre

zintă o bucată, blocul întreg deşi mic fiind foarte greu, -

urmând a se expedia în mod separat onor. Minister. 

27 A ugust I9I I 

* * 
Dela Z I  Aug. până la 2 7  Aug. cor . ,  au lucrat la acest şan-

tier doi zidari la dărâmări şi rezidiri din nou pe faţada din
spre Sud, având ajutoare patru salahori pentru transpor

tarea materialelor necesare, şi un dulgher care a scos ti

parele pentru turla pantocratorului, aplicând profilul pe 

planşeu, - a fost însă concediat neputând continua decât 

după ce se vor stabili toate acoperişurile. 

Lucrările executate sunt următoarele : 

a) Tencucli cu mortar de ciment peste extradosul bol

ţilor descoperi te : 
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Fig. 103 . Degradări în stânga ferestrei de yest a tmlei. 

Fig. 104. Degradări în fereastra de est a turlei. 
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Fig. I07 Degradări interioare în nişele tnrlei, dintre ferestre. 

Fig. I o8 .  Degradări interioare ale arcurilor ferestrelor turlei, spre Est. 

I ______________________________________ , ___________ � 
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1 .  Pe bolta centrală din Vest : 
2. » laterală spre Sud : 

3. » Nord : 

4. Deasupra pridvor. " Sud: 
5· 
6. 

Nord : 

în mijloc : 

7.85 X 3 .00 = 23.55 

3.20 X 2 .60 = 8.32 
2 . 80 X 2 .50 = 7.00 
3.85 X 3.20 = 1 2 .32 
3 .60 X 3 .20 = 1 1 .52 
3.40 X 2.60 = 8.84 

M .2 71 .55 
b) Zidării dărâmate pe faţada dinspre Sud: 

a) spre altar . . . . .  3.00 X' 2 .00 X 0.45 = 2 .700 

b) pridvor . . . .  4.00 X 3.00 X 0·45 = 5 .400 
c) Idem pentru încastrarea plăcilor dela legături : 

1 2  X 0.60 X 0.60 X 0.35 = . . .  1 . 5 1 2  

ş i  l a  frontonul din faţă : 
Zidurile laterale : 2 X 2 .60 X 0.50 X 0.80 = .  2 .080 

S'a desfiinţat acoperişul de deasupra pridvorului şi o 
porţiune din turla pantocratorului, - asemenea s'a făcut să
păturile groapei de' var 4.00 X 3.50 X 2 .00 = .  . 28 me, 
s'a transportat molozul de peste bolţi (un strat de 0.70 cm. 
gros) şi, în fine, s'a rezidit cubajul de mai sus al dărâmărilor, 

cu cărămidă nouă şi bolovani de râu, - apa necesară la 
mortare şi zidării se transportă din puţu1 cel mai apropiat 

în spatele sfintei biserici. 
In cursul săptămânii viitoare 'se va continua cu dărâ

marea zidăriilor dislocate şi desagregate din faţada dela Nord, 
şi reziditul din nou, curăţatul şi regulatul rosturilor astu
pate cu var alb dela reparaţiunile din urmă, rezidirea che
narelor de piatră din jurul ferestrelor, în mod regulat şi con
tinuarea apareiajului. 

3 SC,btemvrie 
* * * 

In cursul acestei săptămâni dela 27 August până astăzi 
"3 Septemvrie. a. c . ,  s'au introdus cei şase tiranţi de fier pentru 
legarea zidurilor şi 22 plăci de fontă cu un acelaş număr 
de piuliţe, sosite în ziua de 2 7  August, - în greutate totală 
de 1 .956 kg. 800, - strângându-le pe cât a fost cu putinţă, 
urmând ca, după introducerea întregii comande, să fie strânse 
definitiv de către casa F. ,Yeigel, furnisoarea acestor legă
turi, conform obhgaţiunilor luate prin ofertă. 

S'a turnat pe toată lungimea de trecere prin ziduri, lapte 
de ciment până la completa umplere a golurilor, eventual 
rămase în j urul barelor. 

I7 Septemvrie 
" * * 

Dela 1 2  până la 1 7  Septemvrie inclusiv, a. e.,  s'a lucrat 

de către doi zidari cu trei ajutoare la fixarea şi introducere 

tiranţilor şi plăcilor prin zidării, - s'au lărgit găurile pentru 

introducerea, cu mai multă înlesnire, a tiranţilor ; fierăria 

introdusă până azi în zidării este aproximativ de 4.300 kg. 

24 Septemvrie 
* ,. " 

Dela 1 9  până la 24 Septemvrie a. cor., inclusiv, s'a lucrat 
de către doi zidari cu trei ajutoare la introducerea legăturilor 
de fier la arcurile interioare ale bisericii, şi la dărâmarea 
arcului mic din interior, spre Sud, către intrarea principală, 
cu deschiderea de 2 .30 m. 

I Octomvrie 
,. * " 

Dela 26 Septemvrie până la 1 Octomvrie inclusiv, s'a 
lucrat la şantieru.l Bisericii Sf. Kicolae Domnesc din Curtea-

de-Argeş, de către trei zidari şi trei ajutoare, la rezidi.rea 
cu cărămidă de basalt şi mortar de ciment Ia arcul lateral din 
spre Sud, către intrarea principală a bisericii, având deschi
derea de 2 .30 m. , care s'a terminat, apoi s'au făcut prepa
raţiuni pentru demontarea arcului mare din Vestul Panto
cratorului ; am descărcat greutatea ce apasă asupra acestui 
arc şi, anume, scoţând porţiunile de zidărie detaşată din Ve
stul turlei . 

8 Octomvrie 
,. * * 

In săptămâna dela 3 până la 8 Octomvrie, inclusiv a. C . ,  
s'a lucrat la şantierul Bisericii Sf. Nicolae Domnesc din Curtea
de-Argeş, de către trei zidari cu cinci ajutoare la înlocuirea 
arcurilor mari din Vest şi Estul turlei pantocratorului, având 
deschiderea de 5 m . ,  care s'au rezidit şi încheiat complet 
cu cărămidă hidraulică şi mortar de ciment, păstrând pen
dentivii, asemenea s'a înlocuit şi completat zidăria detaşată 
din Vestul turlei .  

I5 Octomvrie 
* * * 

Dela 10 până la 1 5  Octomvrie, inclusiv a. C.,  s'a lucrat 
la şantierul Bisericii Sf. Nicolae Domnesc din Curtea-de
Argeş, de către trei zidari cu cinci aj utoare la rezidirea por
ţiunii detaşată din Estul turlei şi a trei modele de cornişe, 
din cari unul s 'a  aprobat de către d-I Arhitect Gr. Cerkez, 
În ziua de 1 4  Oct. cor. 

In vestibulul din faţa intrării principale s'au făcut săpă
turile cerute de d-v., negăsind urme de zidărie ci numai 
oseminte, ceeace dovedeşte că actualul vestibul a ocupat 
din curtea bisericii .  

22 Octomvrie 
* ,. ,. 

Dela 1 7  până la 22 Octomvrie, inclusiv, a. C . ,  s'a lucrat 
la şantierul Bisericii Sf. Nicolae Domnesc din Curtea-de
Argeş, de către 10 zidari cu I I  ajutoare la zidirea cornişei 
dela turlă, şi cornişa dm cele trei laturi ale pronaosului şi 

tot colţul zidit din nou în partea de ' est a frontonului din 
Sud ; zidul din Nordul pronaosului până la cornişă, şi s'a în
ceput zidăria pentru frontonul din faţada principală, la fel 
cu cele din Nord şi Sud. 

S'a terminat şarpanta şi astereala acoperişului turlei pan
tocratorului şi s'a preparat le.mnăria de brad necesară la 
celelalte acoperişuri, şi a materialul de stejar pentru straşine 
dela fabrica A. Vetter din Albeşti. 

Am luat măsuri pentru depărtarea molozu1ui provenit 
din dărâmări, alegând de o parte cărămizile şi bolovanii 
de piatră spre a fi utilizaţi la timp. 

29 O�tomvyie 
* * * 

Dela 24 până la 29 Octomvrie inclusiv a. C . ,  s'a lucrat la 
şantierul bisericii Sf. Kicolae Domnesc din Curtea-de-Argeş 
de cătIe 1 2  zidari şi 25 ajutoare la zidăria frontonului din 

faţada principală, la pilonii late raIi din frontoanele de Nord 
şi Sud, tencuitul extradosului bolţilor de peste altar, rostuitul 
în parte la faţade şi rostuitul turlei, precum şi fasonatul 

pietrăriei pentru asise. 
Deasemenea opt dulgheri lucrează la acoperişul bazei 

turlei, acoperişul de deasupra altarului şi cel din faţada 

principală. 
La acoperit,,} cupolei lucrează patru tinichigii. 
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5 Noemvrie 
* * * 

Dela 3 1  Octomvrie până la 5 Noemvrie, inclusiv, a. C . ,  
s'a lucrat la şantierul Bisericii Sf .  Nicolae Domnesc din 

Curtea-de-Argeş de către 1 4  zidari, 1 2  ajutoare bărbaţi, 1 4  
ajutoare femei ş i  u n  om c u  carul pentru transportatul mo
lozului şi apei, - la zidăriile din faţada despre Nord a bisericii, 
în j urul altarului şi baza turlei de jur-împrejur, ajustările 
pe lângă ferestre, continuând apareiajul , completarea rostui
tului pe toat� faţadele, introducerea a 5 legături de fier 
în cele trei frontoane N. ,  V. şi Sud, la dărâmarea vestibulului 
din faţa intrării principale, curăţitul cărămizilor rezultate, 
şi transportarea molozului cu scoaterea lespeziloL 

Asemenea 1 2  dulgheri lucrează la conshucţiunea aco
perişurilor bisericii, din cari până în prezent sunt complet 
asterite : acoperişul turlei, baza din jurul turlei, acoperişul 
peste altar şi cel de peste pronaos ; actualmente se lucrează 
la acoperişul frontonului din faţada pdncipală şi la acoperi
şurile din drcapta şi stânga altarului . 

S'a acoperit complet cu aramă turla bisericii, cu patru 
lucrători tinichigii. 

Lucrările de dulgherie la straşină se continuă cu activi· 
tate precum şi cele de tinichigerie pe cele două bolţi ale fron
toanelor din Nord şi Sud, cari au fost întrerupte din cauza 
zăpezii. 

* * * 
Ca urmare a raportului nostru No . 80 din 4 Maiu C.,  re

lativ la lucrările de restaurare a Bisericii Domneşti din Curtea
de-Argeş : 

Calculând greutăţile care se reazimă pe cei patru stâlpi 
interiori cari susţin turla pantocratorului, găsim următoarele : 
1 .  Volumul turlei socotit ca cilindric 

n X 7 .00 X 5 .00 X 1 .00 = I I om3 

2 .  Bolta sferică 2 n 2 .502 X 0 .50 = 20n:;3 

3 .  Subasmentul patrat al turlei 
4 ori 7.00 x 5 .00 x 1 .00 - 4.% n 2,22 X 1 .00 = I04ms 

4. J umătate din bolţile sânurilor 
4 ori % n 2 .54  X · 2 .26 X 0.42 15 . 200 

5. J umătate din bolţile mici 
4 ori % n 1 .29 X 0.30 = 4 .800 

6. Pendantivele, zidărie peste arcurile mici 6.000 

Total zidărie 2 70.000 m3 

Greutatea rezemată pe stâlpi este : 
A. Greutatea zidăriei de mai sus 2 70m3 X 2 .000=540.000 kg. 
B. Greutatea acoperişului, învelitoarei, zăpezei, 

vântului pe partea de învelitoare care trans-
mite povara ei pe stâlpi 1 00 m2 x 200 kg. = 20.000 kg. 

C. Greutatea proprie a stâlpi�or 
4 ori ( 1 . 1 0 X 1 . 1 0  X 6.00) 2 .000 = 

D. Nep�evăzute 
58 .080 kg. 
1 1 . 120 kg. 

Total greutate 629.200 kg. 
Ceeace dă pentru fiecare stâlp 629.200 = 1 57 .300 kg. şi 

4 
cum stâlpii au 1 2 . 100 cm 2 secţiune, fiecare em2 primeşte o po
vară de 1 3  kg. ceeace este o povară exagerată pentru ase
menea stâlpi şi pentru materialul din care sunt executaţi. 

ARH. IANCOVICI. 
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D E  

D. ONCHJL 

U ti grafit descoperit în interiorulBise
ricii Domneşti dela Curtea-de-Argeş, 
scris (probabil de un meşter ocupat 

la construirea bisericii) cu un instrument 
ascuţit în cărămida peretelui de miazănoapte 
din naos, înainte de zugrăvirea a fresco a 
bisericii, arată anul mortii <anarelui Basarab , 
Voevod» , ctitorul acestei biserici, la 6860 
(1352) . 

Acea� tă mărturie modifică părerile emise 
până acum cu privire la durata domniei lui 
Basarab 1, întemeietorul Principatului a 
toată Tara-Românească si al dinastiei Ba-, , 
sarabilor. 

Cea mai vechie mărturie documentară asu
pra succesorului său <<Nicolae Alexandru, fiul 
marelui Basarab Voevod» , cum îl numeşte 
inscripţiunea de pe mormântul acestuia dela 
Câmpulung, se află într'un act papal din a. 
1345 (Hurmuzaki-D =nsuşianu , Docum. 1, 
697) . Insă aci, el.nu este arătat ca Domn, 
nici Voevod, ci numai ca nobilis vir A lexan

der Bassarati (Alexandru al lui Basarab) , 
împreună cu alţi nobili şi voevozi (terito
riaJi) , români. 

. Deasemenea în cronica contemporană a 
Ungariei, scrisă de  Ioan de Klik:iillă, se zice 
despre Alexandru : «quidam princeps seu baro 
potentissimus . . .  Alexander vayvoda Transal
pinus» , care pe timpul regelui Carol Robert 
se răsvrătise şi a rămas în răsvrătire mai 
mult timp, a venit să se închine regelui Lu
dovic (care la 1342 a urmat în domnie ta
tălui său Carol Robert) , în Ardeal, la 1343.  

Această ştire a fost luată până acum drept 
mărturie că la 1343 domnia Alexandru. Dar 
cronicarul îl prezintă ca fiind în luptă cu 
Carol Robert; contra căruia se răsvrătise. 
După documentele lui Carol Robert însuş, 
regeţe a avut răsboiu, la 1330, cu Basarab 
Voevod, tatăl şi predecesorul lui Alexandru, 
iar acesta era asociat la domnie de tatăl său. 
Motivul răsboiului era, după documentele 
lui Carol Robert, nişte «confinii» aJe Rega
tului ungar (între cari S everi nul) , pe cari 
«Basarab şi fiii săi» le deţineau întru prej u
diciul şi derogarea coroanei ungureşti. Deci 
fiii lui Basarab se prezinta aci ca asociaţi la 
domnie, cum şi mai pe urmă sunt constataţi 
fii de domni , mai ales fiul mai mare. 

Aşa fiind, răsvrătirea lui Alexandru con
tra lui Carol Robert, de care vorbeşte cro
nicarul unguresc, nu poate să aibă alt înţe
les decât participa.rea lui la răsboiu, ca aso
ciat la domnie al tatălui său Basarab. In 
aceeaş calitate de coregent, el a avut şi în
tâlnirea din 1343 cu noul rege al Ungariei , 
restabilind atunci bune reIa ţi uni cu Rega
tul. La 1345,  când el e numit numai (<1JobiJin 
vin>, încă nu era Domn, singur stăpânitoL 

Primul document în care Alexandru este 
arătat ca Domn, e din a. 1355. (Docum. 1 ,  
2,  37) . La această dată, regele Ludovic răs
plăteşte serviciile episcopului de Oradea, a
duse în diverse legaţiuni la «A lexander Ba

zorabi» (Alexandru al lui Basarab) , voevodul 
Transalpin ( = al Ţării-Româneşti) , cu oca
ziunea tratării păcii şi concordiei cu regele. 
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Fig. log. Vedere Îil interiorul Bisericii Domneşti (cu grafitul, pe peretele din stânga) . 
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Fig. 1 10. Icoana hram ului bisericii cu portretul ctitorului (No. 1 66, pe planul fig. 285).  
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Deci Alexcmdru a început să domnească 
îna!nte de 1355 şi după 1345, iar venirea lui 
la domnie a fost motivul soliilor trimise de 
regele unguresc către domnitorul român spre 
a trata pace şi concordie. 

Ultimul document în care Basarab se află 
numit, fără a fi arătat ca mort, este dela re': 
gele Ludovic, din a. 13 51 .  (Docum. I, 2 , 14) .  
In două documente ulterioare ale aceluiaş 
rege (1354 �i 1357) , el se află în transumte 
(documente reproduse în alt document) ,  
dela Carol Robert (1335 şi 1337) . Deci la 
1351 Basarab se prezintă ca fiind încă în 
vieaţă. 

Această precizare după documente con
cordă întocmai cu data morţii lui Basarab, 
după grafitul descoperit la Curtea--de-
Argeş1) . 

Acest grafit mai dovedeşte că primul cti
tor al Bisericii Domneşti a fost Basarab, cum 
am susţinut în acest Buletin, 1916, şi că la 
moartea lui biserica încă nu era terminată, 
iar zugrăvirea ei nici măcar începută, gra
fitul fIind făcut în cărămida netencuită. Zi-

\ dire a a fost terminată sub Nicolae Alexandru 

I 
(135�-1364) , întemeietor!!l_mitropoliei de 

\Arg� (}:359) , în a cărui domnie biserica, în-
chinată hramului Sf. Nicolae, a şi fost ne-

1) Pretinsul hrisov al lui «10. Neculae Alexandru Voevod, 
feciorul bătrânului 10. Basarab Voevod, nepotul lui Negru 
Radul Voevod», din a. 6860 ( = 1352), prin care dărueşte 
mănăstirii Cânlpulungului satul Bădeştii, citat mai întâiu 
într'un hrisov inexistent al lui Gavril Moghilă din 1 3  Noem
vrie 1618, cunoscut numai în traducere românească din con
dica Câmpulungului t. 1, 1, 41 (Arhivele Statului), este falsi
ficat. Cele mai vechi documente ale mănăstirii Cânlpulungului, 
ce s'au păstrat, sunt dela 1 552 încoace, iar cel dintâiu, privi
tor la moşia Bădeştii, e din 1 644. In lungul interval dela 1 352 
până la 1644 nefiind nici un act de întărire a donaţiunii lui 
Nicolae Alexandru, afară de cel al lui Gavril Moghilă din 
1618, cunoscut numai din condica Câmpulungului, atât hri
sovul unuia cât şi al celuilalt, ale căror originale nu există, 
sunt mai mult ca suspecte. Cel al lui Nicolae Alexandru, cu 
genealogia Domnului până la moşul său «Negru Radul-Voe
vod», când în hrisoavele domneşti mai vechi nu erau obişnuite 
asemenea genealogii, introduse în documente abia mai târ-

greşit sfinţită. Zugrăvirea ei nu � terminat 
însă decât în domnia lui Radu (1374-1384) , 
fiul şi al doilea succesor anUl AlexandrU, pă
rere ce am exprimat ca ipoteză în articolele 
citate din acest Bule#n, care Radu e înfăţi
şat ca ctitor, atât în tradiţie cât şi în pictura 
bisericii .  Ultimele descoperiri confirm_ă acea · 
stă părere. 

Lui Radu, care a terminat măreata bise-
, 

rid şi splendida ei pictură, legenda i-a atri
buit fup.daţiunea ei, cu atât mai mult cu 
cât în ea se află mormântul lui de ctitor, 
descoperit în zilele noastre, care, după toate 
indiciile, urmează să fie al lui Radu. Dela 
fundatorul celei mai însemnate biserici vechi 
a ţării nu era decât un pas la fundatoru1 
Statului . Şi acest pas era cu atât mai natu
ral , cu cât primul ctitor al ei, Basarab Voe ' 
vod , Negru-Vodă al tradiţiei, era fundato 
Statului si al Dinastiei. Fundatiunea lui bise
ricească fiind atribuită nepot�ui său du, 
a urmat dela sine ca acestuia să se atribuie, 
sub numele de Radu Negru, şi fund�iunea 
Statului. 

Această nouă lumină pentru lămurirea tre
cutulUl :ne:a

-;ăsărit din mormântul ctitoru
lUl dela Curtea-de-Argeş, în legătură cu gra-
fitUl din 1 "  �2 .  

-
__ -- -- J 

ziu, pe timpul luptelor dintre diferiţii pretendenţi la domnie, 
este în afară de îndoială fals. In adevăr, pentru moşia B ădeştii 
a fost un lung proces între mănăstire şi moşnenii satului, 
care se continuă până la începutul secolului al XIX-lea. 
Deci pretinsul hrisov din 1 352 nu poate fi socotit decât 
ca falsificat, făcut în interesul procesului. In hrisoave ulteri
oare prin cari se întăreşte mănăstirii moşia B ădeştii (cel mai 
ve chiu păstrat în original e din 1644, altele din 1665 şi 1669), 
primul domnitor e numit (cNecula Alexandru Voevod», carele 
este îngropat în sfânta mănăstire ; iar genealogia de mai 
sus nu se mai găseşte decât într'un hrisov de întărire al lui 
Ştefan Cantacuzino, din 20 Aprilie 1714 .  (Arbivele Statului, 
mănăstirea Cânlpulungului) . Faptul că pretinsul brisov al 
lui Nicolae Alexandru are data 6860 ( = 1 352) , care con
cordă cu anul morţii lui B asarab şi începutul domniei lui 
Alexandru, este o probă că falsificatorul avea cunoştinţă 
de această dată istorică ieşită acum iarăş la iveală prin gra
fitul descoperit. 
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DE 

N. GHlKA-BUDEŞTI 

Biserica Domnescă din Argeş este, din 
punctul de vedere cronologic, pro
babil cel mai vechiu monument cre

ştin păstrat în Ţara Muntene2.scă, iar pe de 
altă parte, din punctul de vedere arhitec
tonic, ea este o operă desăvârşită, crescută şi 
desvoltată până la expresiunea sa cea mai 
completă, în virtutea unei tradiţiuni înde-
ungate. Ea este produsul unei «şcoli» ajunsă 
a apogeul desvoltării sale. 

Intr'adevăr, din punct de vedere al artei, 
calităţile acestui monument sunt dintre a
cele cari caracterizează o epocă de înflorire. 
Perfecta unitate în compoziţiunea planului, 
cu turla dominând în centru ; cu elementele 
secundare cari o susţin şi o încadrează, gru
pate în mod armonic împrejurul ei ; logica 
impecabilă a 'structurii, unde fiecare element 
are rolul său bine determinat, armonia pro
potiii1or şi unitatea stilului ; toate aceste 
calităti contribue la clasarea acestui monu-

J 

ment printre acelea cari funt destinate să 
rămână în cursul timpurilor ca prototip, ca 
model şi să inspire generaţiile succesive. Cum 
vom vedea, înrâurirea ei se va menţinea vie 
în desvoltarea artistică ulterioară. 

Unde ' trebuieşte căutată originea acestui 
monument ? 

Studiul arhitecturii bizantine ne arată bi
serici asemănătoare în Capitala Imperiului 
de Răsărit încă de prin veacul al X-lea şi 
al XI-lea. Ele fac parte din familia biseri
cilor zise în formă de «cruce greacă» , adică 

cu..Jll:-aţele egale, .  înscrise într'un pătrat şi 
anume din tipul «bisericilor cruciforme cu 

-
cupolă» .  

� 
Acest tip este caracterizat printr' aceea că 

forma crucii apare nu numai în planul ori
zontal dar şi în forma exterioară a bisericii, 
unde cele două brate cari formează crucea J 

sunt mai îndte decât părţile laterale, şi de-
semnează în spaţiu crucea, care iese în evi
denţă în structura exterioară a monumen
tului. In punctul de întretăiere al braţelor 
crucii se înalţă turla încoronată printr'o cu
polă. 

D-l Gabriel Millet a definit în mod foarte 
j ust acest tip de biserică prin următoarea 
expresiune plastică : «o cu olă a ezată peste 
o <:!!1ce» 1) . D-sa împarte acest gen de monu
mente în două categorii : bisericile crucifor
me simple şi bisericile cruciforme complexe. 

Prima categorie este ' caracterizată prin
tr'aceea că altarul face parte integrantă din 
cruce (fig. I I3 ,  planul 3 de sus, bis. din Sa
mari) , pe când în a doua categorie altarul 
este juxtapus pe lângă cruce (fig. 114, bis. 
Domnească) . Acest din urmă tip este originar 
din Capitala Imperiului Bizantin şi rezultat 
din traditiunea elenistică transmisă în urmă 

J 

Bizanţului, pe când celălalt tip al bisericii 
cruci forme simple este produsul şcoalelor pro
vinciale ale Imperiului, rămase sub înrîuri
rea metodelor . moştenite dela tradiţiunea 

') Gabriel Millet. L'ecole grecque dans l'architecture by

zant'ine, Paris, E. Leroux 1916, pp. 54-55 �i următoarele. 
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I 
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Fig. U 2. Sus : 'planul Bisericii Zeirek-Djami. 

Jos:  1 Eski-Imaret ; 2 Budrun-Djarui. 
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orientală, a cărei origiriă o găsim în Asia 
Mică şi chiar în Mesopotamia şi în Persia. 

Tipul bisericii cruciforme complexe aj unge 
la deplina lui desvoltare în veacul al X-lea 
şi al XI-lea în Bizanţ, în timpul Dinastiei 
Macedonenilor şi a Comllenilor cu bisericil(" 
Budrun-Dj ami (fig. I I2 ,  planul de jos 2) ,  
şi Kilise-Dj ailli, şi î n  Salonic cu Kazand
jilar-Djam� (I028) . El continuă a fi în
trebuintat si în veacul al XII-lea în biserica , , 
Pantocratorului din Bizanţ (Zeirek-Dj ami) , 
(fig. I I2,  planul I de sus) , dădită de Impă
ratul Alexis Comnen în II24, apoi în bise
ricile Exki-Imaret (fig. I I2,  planul I de 
jos) , (Biserica de Nord) , şi Fenari-Ies�a şi 
în urmă în biseric8 Sf. Apostoli din Salonic, 
care este din veacul al XIV-lea. D e  a cI  se 
întillde înrâurirea lui la Muntele Athos, unde 
se modifid prin adăugirea sânurilor laterale, 
cari caracterizează bisericile dela Sf. Munte. 
In alte tări el nu se întâlneste decât foarte , , 
rar. In Mesembria în veacul al XV-lea cu 
biserica Sf. Ion Aliturghitos, (fig. II3 .  planul 
I de sus) , în Serbia cu biserica Mateici (fig. 
P3, pl�ul 2 de sus) , c1ădită de Craiul 
Duşan (I33I - I355) , care prezintă mar i ase
mănări cu Biserica Domnească din Curtea-de
Ar�eş ca dispoziţie de pl?n, apoi în România 
cu biserica pe care o studiem aci. 

Aceste din urmă monumente, foarte pu
ţine la n umăr, în alte regiuni decât Constan
tinopole, Salonic şi Muntele Athos, sunt 
oarecum în afară de formele· uzitate în regiu
nile unde sunt c1ădite şi ele ar dovedi o în 
râurire directă a Bizanţului prin meşteri din 
şcoala oficială de artă, cari construiau pen
tru Impărat monumentele de Stat. 

Intr' adevăr din comparaţia planurilor celor 
trei biserici pomenite mai sus (fig. II4, I I3 
planul I de sus şi planul 2 de sus) se 
poate vedea că prezintă între ele foarte 
mari asemănări, cu toate că sunt situate în 
ţări diferite şi îndepărtate unele de altele. 

Dacă comparăm fiecare din aceste biserici 

cu cele contimporane lor şi situate în aceeaş 
regiune, constatăm următoarele : mai toate 
bisericile din Mesembria 1) , afară de aceea a 
Pantocratorului, sunt de tipuri deosebite de 
acel al bisericii Sf. Ion Aliturghitos, dease
menea biserica din Mateici este singura în 
felul ei printre bisericile din Serbia bizanti
nă 2) şi tot astfel în Muntenia bisericile din 
veacul a] XIV-lea din Vodiţa, Tismana, Cozia 
şi Cotmeana sunt toate, afară de Vodita , 
în formă de treflă, adică biserici cu sânuri, 
d�i de un tip cu totul diferit de �cel al Bi
sericii Domneşti din Curtea-de-Argeş: Cele 
trei Biserici de care este vorba trebuie, prin 
urmare, să aibă o origină comună şi acea ori
gină nu poate fi decât cea arătată ma.i sus. 

Să analizăm structura acestui tip de bise
rică : (fig. I I4, I lS ,  I l6,Il7, Il8,  Ilg) .  o cupolă 
ridicată pe un tambur cilindric în interior, 
poligonul (cu I6 laturi) , în exterior, se rea
zimă pe patru stâlpi octagonali, izolaţi în 
centrul bisericii, prin intermediul a patru 
arcuri în semi-cerc peste cari un sistem d e  
patru pendanti vi sferici primeşte tamburul 
cupolei . Aceşti pendantivi fac tranziţiunea 
între planul pătrat de jos şi planul circular 
dela partea superioară. 

Cele patru arcuri cari încoronează cei pa
tru stâlpi )i îi solidarizează între ei sunt 
punctele de plecare a patru bolţi semicilin
drice, îndr �ptate în cele patru direcţiuni car
dinale ; ele formeaza bra1 ele crucii, cari sunt, 
după cupolă, părţile cele mai înalte ale bise
ricii şi determină în exterior configuraţia ei 
în spaţiu ; din aceste patru bolţi, trei, cele 
dinspre nord, sud şi apus, se termină prin 
câte un fronton semi-circular ; a patra boltă, 
cea dinspre răsărit, se rotunjeşte formând al
tarul. 

In cele patru colţuri ale crucii şi între bra
ţele ei se formează corpuri secundare mai 

1) Rttincle din Mes6mbria de Gh. B al� şi Ghika-Budeşti, 
Bucureşti, J 9 1 2 .  

2) Gabriel Millet : L'ancien art Serbe, Erh. Boccard, Paris 

1 9 1 0 .  Gh. Balş : Câteva biserici din Serbia, Bu.:ure;;ti . 
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Fig. 1 1 4. Planul Bisericii Domneşti, după restaurare. 
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joase, boltite cilindric, alipite pe lângă bra
ţele crucii ; învelitoarele lor sunt legate spre 
apus cu a pronaosului şi spre răsărit cu ale 
absidelor mici, alipite de o parte şi de alta 
a altarului. 

Acest ansamblu perfect echilibrat, unde 
fiecare element îşi are rolul său organic de 

Sistemul descris mai sus se înţelege mai 
uşor cu aj utorul perspectivelor axonome
trice alăturate aci (fig. IZO) . Se vede cum din 
acest complex de bolţi rezultă şi aspectul 
exterior al bisericii : fiecare faţadă prezintând 
în axul ei un element principal mai ridicat, 
încadrat de o parte şi de alta de către un 

Fig. 1 1 5. Biserica Domnească. Faţada de sud, după restaurare. 

a susţinea şi a anula îtnpingerea bolţilor ve
cine şi de a propti cupola centrală este ca
r�tic -pj)ncipii1or arhitecturii bizantine. 

El rezumă oareşicum un întreg sistem şi lconstitue una din solutiunile cele mai fru-

ImOiife ale problemii ve�inic căutate de ar
hit..ectura tuturor timpurilor : învelirea clă
dirilor cu ajutorul bolţilo!. 

element secundar mai scund, iar centrul în
coronat cu cupola unică care domină totul . 

Fiecare element al bisericii este boltit se
parat, la înălţimea şi în forma cuvenită şi 
potrivită rolului pe care îl joacă şi locului 
pe care îl ocupă, iar modul cum sunt gru
pate aceste elemente după importanţa lor, 
împrejurul turlei şi a cupolei centrale, de-

http://patrimoniu.gov.ro
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Fig. I I6. B iseticâ Domnească. Faţada principală, după restaurare. 
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Fig. I lS. Biserica Domnească. Secţie transversală, dnpă restaurare. 
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termină armonia generală, proporţiile între
gului edificiu şi în ultim resort contribue 
la punerea în valoare a cupolei . 

Proporţiile liniştite ale tuturor părţilor, 
progresiunea lor crescândă dela periferie spre 
centru satisfac complet atât raţiunea cât şi 
estetica. 

:Kis�fii��·s{�!�glJ1�·IOH�($�· 
·J,I�· 

:(lmT(ffi!·]&(·M((S: 

dispărut ; forma ferestrelor este înaltă şi ar
cuită în se mi-cercuri de cărămidă aparentă. 

Plastica monumentală, astfel produsă, s� 
completează printr'o plastică decorativă ob
ţinută fără ajutorul vreunui ornament, ci 
numai prin întrebuinţarea judicioasă şi lo
gică a materialelor, cari sunt dintre cele mai 

Fig. I I9. Biserica Domnească. Secţie longitudinală. după restaurare. 

Pronaosul bisericii este mai scund, aco- simple : piatră bolovani sau cioplită din gros 
perit printr' o boltă cilindrică întreruptă în şi cărămidă aparentă. 
axul lui, deasupra uşii, printr'o calotă sfe- · Procedeul de constructiune bizantin, în 
rică răzimată pe arcuri în semi-cerc. toată simplicitatea lui, da� şi în toată logica 

Proporţia turlei având înălţimea aproape şi frumuseţea lui se aplică aci fără nici o aba
egală cu diametrul ei s'ar apropia mai mult teri Singure pietrele cari încadrează feres
de bisericile din veacul XI şi XII decât acele � dela partea inferioară sunt ornamen
din veacul al XIV-lea. Chenarele uşilor au tate, ele sunt însă dintr'o epocă cu totul di-

8' 
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ferită de aceea a zidirii bisericii şi adăogate 
mult în urmă în veacul al XVIII-lea. 

Procedeul de constructiune care constă din 
, , 

straturi de zidărie de piatră brută, înecată în 
mortar de var alb, altemând CU structuri de 
zidărie de cărămidă aparentă, compuse din 
două, trei, patru, sau cinci rânduri, este în
trebuinţat aci în toată clădirea (afară de bolţi) , 
chiar şi până la părţile cele mai încărcate, 
cum sunt cei patru stâlpi interiori pe cari se 
sprijină turla şi cupola. Perfecţiunea cu care 
este executată această zidărie, frumosul efect 
produs prin repartizarea judicioasă a apare
iajului pietrei şi cărămizii, precum şi modul 
cum s'a menţinut acest monument timp de 
mai bine de cinci veacuri, sunt atâtea 
dovezi de măestria desăvârşită în arta de 
a clădi a meşterilor cari au construit acea
stă biserică. 

In faţade, părţile de jos sunt construite 
din bolovani mari de râu neciopliţi, prinşi în 
morta:- :le var şi nivelaţi între straturi de că
rămizi aparente ; cu cât ne ridicăm mai sus 
cu atât pietrele sunt mai regulate şi mai mici ; 
la frontoane şi turlă ele sunt din piatră de ca
rieră, un tuf calcaros foarte poros. Deaseme
nea la turlă, unde arcadele concentrice for
mează rezalituri, pietrele sunt cioplite spre a 
urma ieşiturile acestor rezalituri . 

Toate arcadele, puţine la număr, atât la 
fronton cât şi la ferestre, precum şi firidele 
dela turlă, sunt din cărămidă aparentă ; cor
nişele cari termină partea superioară a zidu
rilor sunt deasemenea din cărămidă aparentă, 
aşezată în formă de dinţi de ferăstrău. Cără
mizile au 5 cm. grosime şi sunt despărţite 
între ele printr 'un rost de mortar de o lăr
gime' egală cu cărămida, ele au 35 cm. lun
gime şi o lărgime până la 16 cm. ,  rosturile 
slmt bine umplute cu var alb amestecat cu 
nisip şi pietriş subţire, mortarul deasemenea 
este format din pietriş subţire, care îl trans
formă într'un fel de beton consistent, prezin
ând rezistenţă la compresiune. Suprafaţa 

rosturilor este înclinată (en biseau) spre a 
permite scurgerea apei. 

Toată plastica ornamentală a faţadelor 
este obţinută prin acelaş procedeu simplu, 
care produce totuş un efect din cele mai no
bile. Fiecare piatră, fiecare cărămidă este în
cadrată într'un rost larg de mortar de var 
alb care îi dă maximul de lumină şi de va
loare. Pe faţadele dinspre nord, mai ales, pie
trele s'au înegrit de vremuri şi muşchiul s'a 
înfipt în găurile dintre ele, formând ca un 
a,9.rnirabil covor de o armonie de culori aşa 
c� numai timpul ştie să o facă. 

C�ţi� de arhitectură pen� noi � d e  
astăzi cari cu tot felul de ornamente false în 

I ipsos sau alte materiale vrem să imităm pia
tra ! Ce răsplată pentru memoria _artistului 
ciIlSJit ! care, în mod sincer şi logic, întrebuin-
ţează materialele pe care le are la îndemână 
fără a le- ascunde sau a -l,e sulemeni, ci din 
contră adaptează�modul de întrebuintare şi 
de �st!J1cţie cu tehnica_proprie materialu
lui pe care îl are la dispoziţie. Timpul care 
trece adaugă mereu la frumuseţea operii lui 
care devine tot mai armonioasă şi mai fer
mecătoare. Simpli bolovani scoşi din- gâr1ă 
capătă cu vremea o patină nebănuit de fru
moasă ; cărămizi, ca ori cari altele, însă 
fabricate cu respectul meşteşugului şi între
buinţate după regulele artei stau pe veci 
martore � cinstei aLtiştilor cucernici şi ne
c�Qs<;Qj;i, res ectoşi de datinele �i eterne. 

\ Era firesc ca un monument de arhitectură 
atât de perfect să aibă o înrâurire covârşi

I toare asupra desvoltării artei monumentale 
a ţării noastre. 

Intr'adevăr, dacă cercetăm bisericile c1ă
dite în veacurile următoare până în al 
XVII-lea în Muntenia, vedem că cele mai 
importante par direct inspirate de Biserica 
Domnească din Curtea-de-Argeş. 

1. Astfel, sub Neagoe Basarab Se clădeşte 
Mitropolia din Târgovişte (1518) al cărei 
plan (vezi fig. II3, planul 3 de jos) prezintă 
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Fig. 1 20 a. Biserica Donlllească. Perspecti� ă  axol1ometrică, de D-Ijoara Arh. Andreescu şi 1. Mihail. 
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r 

Fig. I20 b. Biserica Domnească. Perspectivă axonometric.'i,  de D-şoarn Arh. Alldreescu.  

L 
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Fig. 1 2  r .  Biserica Sf. Dumitru din Craiova, înainte de restaurare. 

Fig. 1 22. Biserica Domnească. VedC!re spre altar. 
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aceleaşi dispoziţiuni la cari se adaugă în 
faţă, în veacul al XVII-lea 1 ) , un pridvor des
chis cu arcade pe stâlpi. 

Zidăria pare a fi fost numai din cărămidă 
din care o parte tencuită şi alta aparentă. 
In urmă s' a adăugat acestei biserici, spre apus, 
un pronaos mai desvoltat, împodobit cu mai 
multe turle, astfel că ajunse biserica şă aibă 
opt turle. Din nenorocire nu avem nici un 
plan, nici un releveu al bisericii dinainte de 
dărămârea ei, ci numai cunoscuta acuarelă 
a lui Szatmary. 

2. Biserica Mânăstirii Snagov (fig. I I3, 
planul 2 de jos) , zidită probabil de Vlad 
Vodă Ţepeş şi modificată în urmă, este di
rect inspirată de bisericile dela Muntele 
Athos cari, după cum am văzut mai �us, 
au drept caracteristică adausul a două sâ
nuri laterale la naosul tipului «crucii com
plexe» . In faţă, Biserica dela Snagov mai 
are un pronaos aproape tot atât de impor
tant ca şi naosul, având şi el o cupolă pe 
patru stâlpi la centru ; 3cest pronaos care 
este mai mult un pridvor este înconjurat 
pe trei laturi cu arcaturi înalte cari, ia ori
gină, erau deschise şi numai în urmă au 
fost înfundate cu zidărie. 

Arhitectura este toată de cărlimidă apa
rentă şi numai pe alocurea se văd părţi ten
cuite imitând pietre între cărămizi orizon
tale şi verticale. Aici braţele crucii nu se mai 
desemnează în spaţiu ; elementele secundare 
din plan se ridică la acel aş nivel cu cele prin
cipale ; o singură cornişă se întinde de jur
împrejurul bisericii . 

Disposiţiunile tipului crucii complexe se 
menţin în plan, însă tind a dispare în faţade. 
Aceeaş observaţie se aplică la bisericile de 
cari e vorba mai jos. 

3 .  Biserica Domnească din Târgovişte, zi
dită de Petru CerceI ( 1583) 1) şi restaurată de 
Constantin Brâncoveanu în 1698 are aceleaşi 

1) V. Drăghiceanu : l110numenlele Istorice din judetu.l 

Ddmbovita, Bucureşti 1 91 2 .  

Veti : Buletinul Comisiunea Monumentelor Istorice, 1 9 10. 

dispoziţiuni generale în plan ca şi Biserica 
Domnească din Argeş, numai că pe pronaos 
se ridică două turle mai mici şi că în faţa 
dinspre apus are şi un pridvor deschis pe 
stâlpi. Arhitectura este din cărămidă frumos 
lucrată si actualmente este tencuită peste tot ; , . 
chenarele ferestrelor şi ale uşilor sunt de pia-
tră. Decoraţia faţadelor se compune din două 
rânduri de arcaturi separate printr'un brâu 
orizontal, situat la jumătatea înălţimii faţa
delor. Arcaturile tencuite sunt compuse din 
ciubucuri rotunde concentrice. 

, 4. Biserjca Sf. Dumitru din Craiova, zidită 
de Matei Basarab la 1652 (fig. II3 planul, 
1 de jos şi 121) , are deasemenea aceleaşi dis
poziţii în plan ca Biserica Domnească din 
Târgovişte cu două turle mici pe pronaos 
şi un pridvor deschis pe stâlpi. Arhitectura 
este de cărămidă aparentă, lăsând între 
rândurile ei compartimente dreptunghiulare 
tencuite, imitând piatra �i încadrate între că
rămizi orizontale şi verticale. 

Bisericile de mai sus sunt cele mai impor
tante dintre cele c1ădite până la jumătatea 
veacului al XVII-lea şi toate sunt in�pirate 
ca plan şi ca structură de Biserica Domnea
scă din Argeş. După această epocă, acest tip 
de biserică nu se mai uzitează şi dispare ; alte 
tipuri îi iau locul, alte tendinţe se desemnează. 

De altfel, trebuie observat că din veacul al 
XIV-lea, când <<tipul crucii complexe» , apare 
la Curtea-de-Argeş şi până în al XVII-lea al 
biserici Sf. Dimitrie din Craiova, evoluţia 
acestui tip se mărgineşte la ada osul turlelor 
mici pe pronaos şi la adaosul pridvorului/pe 
stâlpi, principiul însă al cupolei pe patru 
stâlpi interiori şi forma crucii, desemnată 
atât în plan cât şi în spaţiu, rămâne aproape 
neschimbat, fiindcă era, cum am văzut mai 
sus, un tip perfect închegat, căruia nu i se 
mai putea aduce nici o modificare şi nici o 
îmbunătăţire organică, din contră la biseri
cile de cari am vorbit mai sus, şi cari 
2.m văzut că se inspiră dela Biserica Dom-
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Fig. 1 20 a. Biserica Domnească. Perspectivă axonometrică, de D-şoara Arh. Andreescu. 
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nească din Arges forma crucii nu se  mai de-
" 

semnează atât de limpede în spaţiu, absidele 
mici se înalţă până la nivelul absidei mari 
a altarului, acoperişul tinde a forma un sin
gur corp în loc de a fi învelită fiecare parte 
separat de celelalte şi la înălţimi diferite ca 
la Curtea-de-Argeş (fig. 121) 

In ceeace priveşte arhitectura faţadelor, 
ea s'a modificat cu timpul introducându-se 
arc::turile şi generalizându-se ornamentarea 
lor cu cărămizi aparente ca la Snagov, apoi 
imitându-se piatra prin părţi tencuite, înca
drate între cărămizi aparente ca la Sf. Du
tru din Craiova, şi, în urmă, modificându-se 
alcătuirea arcaturilor, unde cărămida apa
rentă dispare în veacul al XVII -lea şi este 
înlocuită prin ciubuce concentrice, tencuite 
şi de profil rotunjit în formă de tor (boudin) 
ca la Bi�erica Domnească din Târgovişte. 

In Mesembria, unde întâlnim o biserică de 
un tip asemănător, evoluţia se produce în 
alt mod : pronaosul se transformă astfel în
cât deasupra lui să se poată ridica o clopot
niţă dreptunghiulară. 

In Serbia, la Mateici, pe fiecare din col
ţurile bisericii se înalţă câte un tumuleţ po-

ligonal. O tendinţă analogă pare că s'a pro
dus când cu transformările suferite de Mi
tropolia din Târgovişte, unde, după acuarela 
lui Szatmary, pare a fi fost deasemenea 
adaos câte un tumuleţ pe cele patru 
unghiuri ale bisericii .  

La noi, cum am văzut, tipul primitiv se 
complectează prin adaosul turlelor mici pe 
pronaos şi a unui pridvor cu arcade pe stâlpi 
cari desăvârşesc, împreună cu decorul de ar
caturi tencuite, tăiate prin un brâu orizon
tal, varianta românească a tipului bizantin 
primitiv, adoptat şi asimilat condiţiuni lor lo
cale. 

In rezumat, se vede că tipul bisericii cru
ciforme complexe rămâne aproape nemodi
ficat în ceeace priveşte principiul structurii 
sale ; el se completează numai prin adaose 
Şi se asimilează în ceeace priveşte plastica 
ornamentală care se adaptează ţărilor unde 
se găseşte. Dar acest tip formează o catego
rie de monumente izolate, cari, ni se pare că 
ar reprezenta simbolul înrâuririi Renaş
terii bizantine din veacul al X-lea asupra 
artei religioase a Orientului european şi asu
pra �rtei româneşti în special. 
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MONETELE LU I RADU 1 BASARAB 
DE 

CONST. MOISIL 

INTRODUCERE 

I mportanţa cu totul excepţională pe care 
o au monumentele monetare pentru cu
noasterea trecutului n 'a fost desmintită J J 

nici de numismatica noastră. Studiul mone-
telor vechi, găsite pe teritoriul României, 
a contribuit să lămurească o sumă de pro
.bleme de istorie politică, .economică şi cultu
rală, cari cu ajutOl ul izvoarelor istorice, 
p ropriu zise, nu putură obţine o soluţiune 
definitivă. 

Dar unul dintre exemplele cele mai carac
teristice şi mai instructive despre valoarea 
ce o au monumentele monetare pentru cu
noaşterea trecutului nostru, îl constitue, de 
sigur, monetele lui Radu I Basar�b, Domnul 
Tării-Românesti . Dela acest Domn nu ni s'a • J J 

păstrat nici un document intern ; nici o cro
nică românească sau străină nu cuprinde 
vreo informaţie despre domnia lui ; nici un 
monument artistic nu i se poate atribui cu 
siguranţă. Abia numele îi este amintit de 
unele cronici, pomelnice şi documente pos
terioare. Atât de puţin cunoscută este acea
stă domnie izvoarelor istorice, încât unii în
vătati au putut crede că ea nici n'a existat 

J J 

în realitate. 
Si cu toate acestea s'au păstrat dela Radu 

I Basarab un număr destul de mare de mo
n�te, cari s'au dovedit cu deplină certitudine 
că au fost bătute în cursul domniei lui. Ele 
au fost găsite în diferite tezaure monetare, 
ce n'au putut fi îngropate decât în vremea 

lui sau, cel mai târziu, în scurta domnie :il 
urmaşului său Dan 1 .  Prin cantitatea lor, prin 
varietatea tipurilor şi prin diversitatea tipa
relor, aceste monete atestă în chip neîndoios 
nu numai că Radu I a domnit în Ţara-Ro
mânească, dar şi că în timpul domniei lui 
activitatea economică şi culturală, începută 
de fratele şi înaintaşul său, Vladisl�v I, s'a 
continuat cu succes. 

Deaceea cred că este de cel mai mare in
teres, atât pentru numismatica noastră cât 
şi pentru istoria naţională, să cercetez şi să 
studiez mai de aproape aceste monete, căci 
informaţiile ce vor rezulta din studiul lor -
oricât ar fi ele de reduse - vor putea să 
lămurească, măcar în parte, această activi
tate şi să fixeze o domnie ce până 2stăzi a 
fost pusă 1::.1 îndoială 1) . 

1 .  TEZAURELE MONETARE 

Intâmplarea, care a fost totdeauna cel mai 
preţios auxiliar al oamenilor de ştiinţă, a fă
cut .ca în ultimii 50 de ani să se des�opere 
mai multe tezaure de monete medievale, ce 
conţineau piese dela Radu 1 Basarab. Şi ca 
de obiceiu, aceste tezaure nu cuprindeau nu
mai monete din Ţara-Românească, ci şi din 
tările învecinate ; iar aceste monete străine 
J 

au fost de cel mai mare preţ, de o parte pen-
tru identificarea pieselor româneşti, de altă 
parte pentru datarea tezaurelor. 

1) Pentru descrierea monetelor acestui Domn ef. Creşterea 
colecţiunilor A cad. Rom. Cabinetul numismatic, 191 3. 1914 

şi  1915 ; şi  Moisil : Monete vechi româneşti in Anal Acad. Rom. 

XXXVIII ( 1915\ .  p. 55 nom. 
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Putem preciza, dela început, c� în toate te
zaurele de care vorbim, şi pe care le vom de
scrie mai jos, nu s'au găsit alte monete mtill
tene, afară de ale lui Radu I,  decât dela pre
decesorul său Vladislav I, zis şi Vlaicu-Vodă 
(I364-I374) , şi dela urmaşul său Dan I.  
Nici o monetă dela Mircea cel Bătrân, ur
maşul lui Dan, !?au dela alţi Domni poste
riori, nu era în aceste tezaure. Cât priveşte 
monetele străine, ele erau parte moldoveneşti, 
dela domnul contimporan Petru I Muşat 
(I378-I393) ; parte bulgăreşti, dela ţarii 
Alexandru (I33I-I365) şi Sracimir (I365-
I396) ; parte sârbeşti dela ţarul Ştefan Du
şan (I33I-I355) . 

Dacă ,ţinem seamă că în tezaurele amin
tite nu · s' a găsit nici o monetă munteană 
dela Mircea cel Bătrân, care s'a urcat pe tron 
în anul I386: şi că monetele străine nu sunt 
nici ele dela principi posteriori domniei lui 
Mircea, putem fixa cu siguranţă ca data cea 
mai recentă, când au putut fi ele îngropate, 
anul I386, anul morţii lui Dan I, şi al urcării 
pe tron a lui Mircea cel Bătrân. Iar până la 
această dată nu a stăpânit în Ţara-Româ
nească decât un singur Domn cu numele de 
Radu : fratele şi urmaşul lui Vlaicu-Vodă, 
Radu I Basarab. 

De altă parte, dacă avem în vedere că 
dintre principii străini , ale căror monete s'au 
găsit în tezaurele de cari vorbim, cel mai 
recent este ţarul Sracimir, care a domnit 
până la I396, ajungem la acelaş rezultat, de 
oarece nici până la această dată nu a domnit 
în Ţara-Românească alt Radu, decât Radu 
I Basarab. 

Prin urmare nu poate f'xista nici cea mai 
mică îndoială că monetele �untene cu nu
mele lui Radu, găsite în aceste tezaure mo
netare, sunt dela Radu I Basarab. 

I t-a a acum descrierea, pe scurt, a tezaure-
lor amintite : 

Primul a fost descoperit în anul I875 la 
Câmpulung, şi despre el ne informează două 

notite ale lui D.  A. Sturdza, care l-a si achi-, , 
ziţionat pentru Academia Română. 

Intr'o scrisoare din 2/I4 Septemvrie I875, 
adresată din Geneva, unde se găsia atunci, 
către Academia Română, Sturdza, după ce 
se scuză că nu poate participa la şedinţele 
acestei societăţi, adaugă : «Prin o întâmplare 
din cele mai norocite mi-a picat în mâini, în 
iarna trecută, un tezaur nepreţuit : peste una 
sută de monete munteneşti. Acest tezaur, 
aflat la Câmpulung, conţine nu numai o se
rie minunată a monetelor lui Vlad I şi o mo
netă unică a lui Radu Negru, dar dă astăzi 
putinţa de a clasifica, pot zice cu certitudine, 
monetele celor dintâi Radu şi Vlad» 1) . 

A doua notiţă, posterioară cu trei ani, Se 

găseşte redactată la fel în cele două lucrări 
publicate de Sturdza în I878 : <<Memoriu asu
pra numismaticei româneşti» 2) şi <<Numis
matica românească» 3) . Aci el descrie pentru 
întâia oară monetele lui «Radu Negru», pe 
care-l identifică cu Radu I Basarab, de oare
ce-l numeşte tatăl lui Dan I şi al lui Mircea 
cel Bătrân, şi le însoţeşte de explicaţia urmă
toare : «Moneta de argint ce descriu este încă 
inedită şi se păstrează în colecţiunea Socie
tăţii Academice. Ea face parte dintr'un te
zaur îndestul de însemnat, descoperit, sunt 
vreo trei ani , în judeţul Prahova, şi care con
ţinea pe lângă dânsa, bani dela Vladislav I,  
II şi III, dela Radu II şi III, precum şi mo
nete dela Asan şi Straşimir ai Bulgariei» . 

Notiţa aceasta diferă de cea dintâiu prin 
faptul că numele localităţii, unde s'a găsit 
tezaurul, este altul. Aceasta însă nu însem
nează că ar fi vorba de un alt tezaur, căci 
toate celelalte informaţiuni concordă. Schim
barea numelui localităţii nu se poate datora 
decât unei confuzii ,  şi deoarece notiţa, care 
numeşte ca loc al descoperii Câmpu1ungu1 , 
este chiar din anul când s'a găsit tezaurul, 

1) Arhiva Academiei Române, dosarul VII (3-4 -5) ,  p. 2 1 6. 

2) Publicat în Analele Acad. Rom. X ( 1 878) , p. 167 . 
• ) Conferinţă ţinută la Ateneul Român, tipărită în Bucu

reşti, -1 878, p.  1 5-
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nu încape îndoială că confuzia s'a produs 
mai târziu , când Sturdza a descris şi publi
cat tezaurul. 

In celelalte privinţe notiţe1e sunt cu to
tul de acord. Intâiu, tezaurul a fost desco
perit în 1875 .  Al doilea, este primul care dă 
la iveală monete dela «Radu Negru» , care în 
realitate este Radu 1 ,  tatăl lui Dan şi Mir
cea. In sfârşit, este primul tezaur care dă 
putinţa . să se clasifice monetele primilor 
Domni munteni cu numele de Vlad şi Radu. 

Şi în adevăr, în cele două lucrări publicate 
în 1878 - şi cari sunt identice ca redactare 
când se descriu monetele muntene - D, A. 
Sturdza clasifică aceste monete, atribuindu
le fără nici un motiv serios şi fără să tină sea-, , 

mă de cronologie, primilor trei Domni cu nu
mele de Vlad şi primilor trei Domni cu nu
mele de Radu. Cum însă până atunci el nu 
cunoscuse nici o monetă dela vreun Domn cu 
numele Radu, notează nu numai la Radu 1 ,  
dar şi  la Radu II şi la al III-lea că monetele 
sunt unice şi inedite, dovadă evidentă că sunt 
cele găsite împreună cu ale lui «Radu Ne
gru» în tezaurul din Câmpulung. 

Dealtfel, cunoscutul numismat sârb, d-l 
Ljubomir Kovacevici, a dovedit încă de mult 
şi în mod precis, de o parte că monetele mun
tene din acest tezaur erau numai dela Vla
dislav 1 şi Radu 1 ;  de altă parte, că cele bul
găreşti erau dela ţarii contimporani Alexan
dru (nu Asan) şi fiul acestuia Sracimir 1) . Iar 
tezaurele descoperite în urmă au dat drep
tate d-Iui Kovacevici . 
_ Al doilea tezaur s'a găsit în anul 1891 în 
comuna Resava din Serbia, şi conţinea 300 
monete bulgăreşti dela Alexandru şi Sraci
mir ; una moldovenească dela Petru 1 Mu
şat, şi 59 muntene, din cari 6 dela Vladislav 

') Kovacevici: o nllrnisy na naistariim vlaşkim novţima. 

Prilog rymynskoi nymizmatiţi (Despre legenda celor mai vechi 

monete mnntene. Prinos numismaticei româneşti) în revist.a 

Starinara, Belgrad, 1907, p. 48. Traducere parţială în «Revista 

din Iaşi.) 1 908 (No. 1-2) şi o largă expnnere asupra ei la . 
Doc�n: Studii privitoare la numismatica Ţării-Româneşti, în 
Analele Acad. Rom. XXXII (1 9 10) . p. 491 urm. 

1, 50 dela Radu 1 şi 3 dela Dan 1. Tezaurul 
a fost achiziţionat şi studiat de d-l Kovace
vici, care a identificat cu preciziune piesele 
şi a stabilit că n'au putut fi îngropate decât 
înainte de anul 1396, şi că prin urmare mo
netele muntene sunt dela Domnii : Vladislav 
1 ,  Radu 1 şi Dan 1 .  Dealtfel, aceste monete 
au tipuri identice cu ale celor găsite la Câm
pulung 1) . 

Un al treilea tezaur s'a descoperit în pri
măvara anului 1914 în apropierea oraşului 
Slatina (jud. Olt) . El conţinea aproape 6.000 
monete de argint, din care vreo 4.000 erau 
bulgăreşti dela ţarii Alexandru şi Sracimir, 
iar restul muntene dela Vladisla v 1 şi Radu 1 .  
O parte din monete au intrat în Cabinetul 
Numismatic al Academiei Române ; altă 
parte în colecţiuni particulare ; în sfârşit o 
bună parte au fost topite de un argintar din 
localitate 2) . Compoziţia acestui tezaur este 
aproape aceeaş ca a tezaurelor descrise mai 
sus ; lipsesc însă, ca şi în tezaurul dela Câm
pulung, monete dela Dan 1. Acest fapt ne 
dă dreptul să credem că tezaurul din Sla
tina a fost îngropat înainte de urcarea pe 
tron a acestui Domn, deci în aceeaş epocă în 
care a fost îngropat şi cel dela Câmpulung. 

In sfârşit, al patrulea tezaur s'a găsit în 
Oltenia - localitatea nu este cunoscută 
şi a fost păstrat în Cabinetul Numismatic al 
Academiei Române. El conţinea vreo 300 
monete de argint, din cari mar..:a majoritate 
(277 piese) erau dela Domnii munteni Vla
dislav 1 şi Radu 1 ;  o piesă dela Petru 1 al 
Moldovei ; 4 bulgăreşti dela ţarii Alexandru 
şi Sracimir, şi 6 sârbeşti dela ţarul Ştefan 
Duşan. Mară de acestea, mai era şi un obol 
polonez din veacul al XIV-lea 3) . 

Cum vedem, şi acest tezaur este anterior 
domniei lui Dan 1 ,  căci monetele acestui 

') lbid. 

l) Moisil : Monele şi tezaure monetare, în Buletinul Societ. 

Numism. Rom. XI ( 1914) ,  .p. 26. eL şi Dr Severeanu, Mo

mtele lui Radu 1, în acelaş Buletin XVI (192 1 ) .  p. I I 3 · 
a) Moisil: Buletin XII (r915) .  p. 43.  
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Domn lipsesc cu desăvârşire. In schimb con
ţinea, spre deosebire de celelalte, monete sâr
beşti, dela un ţar contimporan cu Vladis
lav I şi anterior lui Radu I ;  şi o monetă 
polonă, care trebuie să fi intrat, ca şi a lui 
Petru I, prin relaţiile comerciale cu Moldova. 

Prin urmare, din descrierea tezaurelor de 
mai sus, rezultă în mod absolut cert, că 
Radu I a bătut monete şi că ele au circulat la 
începutul domniei sale împreună cu monetele 
rămase dela fratele său Vladislav I, iar în 
timpul domniei urmaşului săti. Dan I ,  împre
ună cu piesele bătute de acesta din urmă. 

TIPURILE MONETARE 

M onetele de tiP comun 

Studiind mai de aproape mo
netele ce ni s'au păstrat dela 
Radu I Basarab, con
statăm că marea lor 
majoritate au aceleaşi 
tipuri ca şi monet de 
înaintasului său Vla-

> 

dislav I ,  întemeietorul 
monetăriei Ţării - Ro- · 
mâneşti . 

O parte însemnată 
dintre monet ele lui 
Radu I intră în cate-

Fig. I 24.  

Fig. 1 26. 

Fig. 

goria «tipului comun munteam, numit ast
fel deoarece se întâlneşte în tot cursul exis
tenţei acestei monetării 1) .  Ele reprezintă pe 
faţă un scut despicat, în primul cartier fas
cia t şi în al doilea plin ; iar pe revers un coif 
în profil având în vârf o acvilă cu aripile 
strânse şi cu capul întors spre stânga (fig. 
123-125) . 

Scutul de pe faţă, care �e găseşte încă pe 
monetele lui Vladislav I, nu este altceva -
după cum am demonstrat în altă parte 
decât scutul din stema familiei BasarabiJor. 
Părerea aceasta a fost confirmată de o parte 

') Moisi1 : 1110nete vechi l'omâneşti, în Analele Acad. Rom. 
X1..'XVIII ( 1915), p. 59. Cf. şi Istoria monetei în România, 
în Cronica Jumismatică I (192 1 ) ,  p. 64. 

de monetele lui Radu I cu tipul cavalerului, 
unde Domnul, îmbrăcat în armură cavale
rească, ţine în mâna stângă un scut absolut 
identic (mai jos fig. 131) ; parte de descoperi
rile făcute în necropola domnească din Cur
tea-de-Arge), unde nasturii de aur ai Voevo
dului-ctitor erau împodobiţi Cl1 aceeaş em
blemă 1) .  

Dar nu pe toate monetele lui Radu scutul 
de pe faţă este alcâtuit în chipul arătat, 
dimpotrivă pe multe din ele cartierul al doi
lea este ocupat de o siglă, ca e,  [ ,  Y sau de o 
floare de crin (fig. 126-129) . Aceste sjgle au 

1 23.  

fost interpretate de unii cerce
tători drept mobile eraldice, cari 
ar fi fost introduse în scut spre 
a-l (<sfărâma» şi a indica prin acea
sta că s'a format o stemă nouă, 

Fig. 1 25.  

Fig. 1 2 7 . 

a unei familii înrudite. 
In special floarea de 
crin şi sigla e au fost 
explicate în acest în
ţeles de către genera
lul P. V. Năsturel, un 
bun cunoscător al eral
dicei, susţinând despre 
cea din urmă că ar fi 
o (,cătăramă antică» 
(ferma il antique) , după 

cum se întâlneşte în stemele străine 2) . 
O cercetare mai amănunţită a monetelor 

muntene de tip comun, dela toţi Domnii cari 
au bătut astfel de monete, dovedeşte, însă, 
că acest mod de a vedea nu este deloc în 
conformitate cu realitatea. Căci în primul 
rând siglele de pe monetele lui Radu I le gă
sim şi la predecesorul său Vladislav I şi la 
urmaşii săi Dan, l\fircea, etc. Prin urmare, 

') Drăghiceanu : Noui descoperiri la A rgeş, în «Neamul 
Românesc» 1 920 No. 1 74.  CL şi G. Bratiano, Les fouiUes 

de Curtea de A rges 11, în Revue archeologiq ue XIII ( 192 1) p. 5 

şi Moisil, Numismatica şi descoperirile dela Curtea de A rgeş, 

în Cronica Numismatică I (1 920), p. 38.  
2) General P. V. Năsturel : Interpretarea mobtlelor eraldice de 

pe monetele Ţării-Româneşti, în Buletinul Societ. Numism. 
Rom. XI ( 1914) ,  p. 19 urm. 
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dacă le-am considera ca mobile eraldice, n'ar 
avea nici un sens. De altă parte, în foarte 
multe cazuri găsim astfel de semne şi pe faţa 
monetelor, unde cu atât mai mult nu pot 
avea nici o valoare eraldică. Deci aceste sem
ne nu pot fi altceva decât sigle de ale mone
tarilor, indicând seriile de emisiune, sau ini
ţialele gravorilor. 

Rezultatele acestea arf'tă că scuturile re
prezintate pe monete nu reproduc totdea
una steme autentice, ci sunt adeseori imita
ţii mai mult sau mai puţin exacte ale altor 
monete, ori simple combinaţii de ale gravo
rilor. Numai atunci când se poate constata 
în mod precis, că gravorul a ţinut să repro
ducă o stemă, putem să-i acordăm o impor
tanţă eraldică. Pe monet ele lui Radu 1,· ca 
şi pe ale celorlalţi Dom
ni munteni, această 
intenţie se constată 
numai atul1ci când se 
reprezintă stema În- Fig. 128. 

lav, cât şi pe ale tuturor celorlalţi Domni 
munteni 1 ) . 

Este interesant de constatat la ,monetele 
de tip comun ale lui Radu 1 şi o altă asemă
nare cu ale lui Vladislav 1 :  legendele lor sunt 
uneori latineşti, alte ori slave. Cele latineşti 
sunt redactate astfel : 

Au. + monEfl RRDO WOJDJ Rs + TRRnSR (Mo
neta Radoli woivodi Transalpini = Moneta 

lui Radu voevodul Transalpin) 

sau + liN S RADOLVS V AIV 
(1 oannes Radolus vaivoda = Ion Rad ul Voevod) , 
atât pe avers cât şi pe revers Cele sIa ve : 

+I\U PllAO�illl g0�gOA (Ion Radul Voevod) 

sau + lw PlIAO�il1I :g�MK :gO�:g 
tlon Radul mare Voevod) . 

Obiceiul acesta de a 
se emite în aceiaş dom
nie şi monete cu legen
de latine şi monete cu 

Fig. 1 29. • legende slave este co-
mun În Ţara-Românească, dar 
nu-l întâlnim deloc în Moldova. 
De at emenea îl găsim în Serbia, 
nu însă şi în Bulgaria. 

treagă a Basarabilor, adică scutul 
înclinat, timbrat de coif în vârf 
cu o acvilă, cum întâlnim pe 
monetele de tipul cavalerului (fig. 
131) . In aceste cazuri cartierul al Fig. 130.  

doilea din scut este totdeauna plin, deci 
lipsit de orice mobilă eraldică. 

Cât priveşte diferitele
. 
semne ce însoţesc 

scutul, cum sunt florile de crin de pe mar
gine (fig. 123-125) , sau globulele deasupra 
lui (fig. 126) , nu sunt decât ornamente fără 
de nici o importanţă eraldică. 

La rândul ei reprezintarea de pe reversul 
monetelor de tip comun ale lui Radu 1 :  un 

coif în profil, împodobit cu o acvilă, deşl o 

putem considera drept un fragment din ste

ma Basarabilor, n'are în forma aceasta nici 

o semnificare eraldică, ci este un simplu tip 

monetar. Dealtfel fragmente de blazoane se 

întâlnesc şi pe monetele străine şi sunt 

comune în numismatica medievală.  La 

noi le găsim atât pe monetele lui Vladis-

M onetele cu cruce 

Un alt tip monetar, moştenit de Radu 1 
dela fratele său Vladislav, este tipulmonetelor 
cu cruce. Il numim astfel, fiindcă câmpul de 
pe faţa monetelor este împodobit cu o ma re 
cruce, ale cărei. braţe se termină în flori de 
crin (fig. 130) . 

In monetăria noastră acest tip ru-l mai 
Întâlnim la alţi Domni, de�i el este specific 
primilor doi Domni munteni cari au bătut 
monete. 

Reprezintarea unei cruci mari, care să um
ple întreg câmpul monetei, este foarte obiş
nuită în evul mediu, deci n u  este mirare că 
se găseşte şi pe monetele muntene. In spe-

') Moisil: Istoria manetei în România, în Cronica numisma

tic-ă (şi arbeologică) 1 (1920). p. 72, şi II, p. 1 3-4 1 .  
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cial dinarii bătuţi de către Banii Slavoniei, 

dinari cari au circulat mult timp şi la noi, 

precum şi diferiţi groşi, dinari şi oboli ungu

reşti din veacul al XIV-lea au câte o cruce 

mare pe faţi::i . De cele mai multe ori această 

cruce este cu două braţe (cruce patriarhală) ;  

dar destul de des o găsim şi ca o cruce 
simplă (cruce greacă ) 1) .  Pe monetele muntene 

însă crucea este mult mai artistic reprezin
tată . Bratele ei se termină în flori de crin , ' 

dându-i astfel o înfăţişare deosebită ; iar în 
C8.ntoane se află sau câte o mică floare de 
crin, sau câte o cruce, sau câte o stea 2) . 

Dela Radu I nu s'au descoperit până acum 
decât două serii de monete cu acest tip : una 
care are în cantoane mici flori de crin, ce ies 
din purctele unde se întretaie braţele crucii 
(fig. 130) ; a doua care are în mijlocul fiecărui 
canton câte o linie d� trei globule. 

Reversul acestor monete este identic ca al 
celor de tip comun : un coif în profil împodo
bit în vârf cu o acvilă. 

Ceeace deosibeşte monete1e de acest tip ale 
lui Radu, de cele ale lui V1adislav, sunt legen
dele, cari pe monetele acestui din urmă sunt 
latineşti, �e câtă vreme pe ale lui Radu sunt 
slave : av .  + Iw PflAOV ilOO :&0 8:&wĂO , rs 
+ Iw P1IĂOV ilOO :&0; sau av + Iw PflAOV M 
:&6ilK :&08:&, rs + Iw P1IĂOM :&8M . . .  

Este interesant de observat, că nu numai 
legendele acestea, dar şi legende slave de pe 
monetele celorlalţi Domni munteni, nu con
ţin decât numele şi titulatura Domnului, fără 
indicarea ţării peste care domnia ; pe câtă 
vreme legendele latineşti conţin şi numele 
ţării (ex. ma nER RRDaa WaJDJ TRRnSR(PJnJ ) 
Cu toate acestea există mai multe serii de 
mo�ete dela Radu I cu legende latineşti, 
can nu cuprind nici ele numele tării. In 
această categorie intră toate mon�tele de 
tip comun, ale căror legende încep cu + IONS 

') Retby· C01·P . us nwmnonun Htmgariae voI. II tab. 
1-6. 

') Moisil: Manete vechi româneşti în Anal�le Acad. Rom . 
XXXVIII ( 1') 15).  p . 6 1-2, fig. 3-5. 

( = Ioannes ? )  şi cari par a fi formate după 

titulatura slavă a Domnilor noştri, ce începe 

cu Iw. 

Cât priveşte cuvântul :&8ilK, prescur

tare din :&6ilHK'hIH ( = mare) este epite

tul obişnuit din titulatura acestor Domni, 

cari erau în acel aş timp şi «mari voevozi» . 

M onetele cu tiPul cavalerului 

Cu totul specifice domniei lui Radu I Ba

sarab sunt o categorie de monete, CClri înfă

ţişează pe revers figura unui cavaler, îmbră

cat în armură (cu coif pe cap, şi ţinând în 

mâna dreaptă o lancie, iar în stânga un scut) , 

iar pe avers o stemă împodobită cu coif şi 

acvilă (fig. 131 şi 132) . 

Fig. 1 3 1 .  Fia 132 

Scutul din această stemă es't·e identic cu 
ac=l pe care-l ţine în mână cavalerul : scut 
despicat, în primul cartier fasciat si în al 
doilea plin. După cum am spus mai 

'
sus, nu 

poate încăpea nici o îndoială, că acest scut 
reprezintă însuş blazonul familiei Basarabi
lor, şi tocmai pentru a se arăta familia din 
care face parte, a fost el pus în mâna cavale
rului . Căci s�mnificaţia blazoanelor purtate 
de cavaleri nu era alta, decât să distingă în
tre ele familiile cărora aparţineau cavalerii . 

Modul cum este alcătuită stema de pe faţa 
acestor monete, adică scutul aşezat înclinat 
spre stânga şi timbrat de un coif împodobit 
cu o acvilă, este conform cu regule1e ştiinţei 
eraldice şţ dovedeşte că Radu I a ţinut �ă-şi 
formeze o stemă cum aveau principii occiden
tali. Este foarte probabil că modul acesta de 
a-şi împodobi stema exista încă din vremea 
predecesorului său Vladiclav I ,  căci pe mo
netele acestuia găsim reprezintat de o parte 
scutul, de altă parte coiful cu acvila. In orice 
caz însă, urmaşul lui Radu, .Mircea cel Bă
trân şi fiul acestuia Mihail, au întrebuintat , 
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Fig 133. Biserica Domnească. Interior, veJ.ere spre nord-est; în pardoseală urmele mormintelor. 

http://patrimoniu.gov.ro



http://patrimoniu.gov.ro



lIiONETELE LUI RADU 1. BASARAB 129 

foarte des pe monete această stemă cu scu
tul înclinat şi timbrat de coiful cu acvila 1) . 

Pe unele serii din monetele lui Mircea, cari 
reprezintă stema Basarabilor împodobită în 
acest chip, constatăm în cartierul al doilea 
al scutului o 3tea cu cinci raze. Aceasta s 'ar 
put�a explica în sensul că Mircea, alcătuin
du-şi stema sa, a «sfărâmat» scutul părintesc, 
introducând în cartierul aI doilea steaua 2) . 

Faptul se explică uşor, dacă ne gândim că 
Mircea era al doilea fiu al lui Radu şi numai 
după moartea fratelui său mai mare, Dan I ,  
- care singur era în drept să moştenească ste
ma familiei - a ocupat tronul, punând ba
zele unei dinastii noui, reprezintată printr' o 
ramură laterală a familiei Basarabilor. 

Ţin să accentuez cu această ocazie, că stema 
Basarabilor nu era în acelaş timp şi stema 
oficială a Tării-Românesti. Aceasta din , , 

urmă se înfăţişa cu totul altfel, după cum 
se constată din vechile peceţi domne5ti din 
veacul al XIV-lea până târziu în veacul al 
XIX-lea 3) . Scutul din stema ţării era sim
plu, fără fascii, şi avea în câmp o acvilă cu 
aripile puţin deschise şi cu o cruce în cioc : 
ea era însotită de un soare si o semilună a-, , , 

şezate de regulă în partea de sus a scutului4) . 
Deci stema ţării nu are comun cu stema fami
liei Basarabilor decât acvila, care însă la cea 
dintâiu devine principala mobilă eraldică a 
seutului .  

De sigur că această deosebire între stema 
ţării şi a dinastiei nu poate să ne surprindă, 
căci corespunde unui obiceiu general din evul 
mediu , iar introducerea acvilei din stema di
nastiei în stema ţării este cu totill în confor
mitate cu uzanţele şi cu regulele eraldicei . 

1) Ci. Moisil: Considera!iuni asupra monetelor lui Mircea 
cel Bătrân, în Buletinnl Soc. Nllmism. Rom. x: ( 1913 ) .  tabla . • 

2) Cf. descrierile din Creşterea Colec!iunilor A cad. Rom. 
(Cabinetul Numismat!c), 1 9 1 1  şi 1913 .  

" )  Descrierea peceţilor muntene la  I .  Boadan Relatiile 
Ţării-Româneşti cu Braşovul, p. LIV, urm.

'" . 

') Cf. reproducerile peceţilor muntene la general P. V. Năs
tureI, Nava plantatio în Revista p. ist. arch. şi filologi� XY 
(r915) .  

Buletinul COlllisiuuii 1\IlJllUWeuleloI lstorice 

Cât priveşte reprezintarea de pe reversul 
monetelor de care vorbim, adică figura cava
lerului îmbrăcat în armură, este şi ea în per
fectă concordanţă cu starea de lucruri din 
Muntenia veacului al XIV-lea, aşa cum ne-o 
desvăluie monetele, pec4ile şi alte monu
mente contimporane. 

Suntem în plin ev mediu, când Domnii şi 
boierii români, inf1uentati de obiceiurile feu-

, , 

dale din Apus, îşi alcătuesc steme ca ale se
niorilor feudali de acolo ; ei duc o vieaţă apro
piată de a acelora ; prin urmare nu este de 
mirare că poartă şi armuri de fier obişnuite 
în Apus. Şi dacă reprezintarea unui perso
nagiu domnesc în acest costum nu o întâl
nim pe monete decât sub Radu I Basarab, 
în schimb pe alte monumente din acel timp 
o găsim. Vechea pictură din Biserica Dom
nească din Curtea-de-Argeş ne-a conservat o 
reprezintare identică a unui cavaler, care 
după toate dovezile de care dispunem astăzi, 
trebue să fie al unui fiu de Domn 1) . 

Dar şi costumul «civil» al Domnilor şi bo
ierilor noştri din veacul al XIV-lea era tot 
cel apusean. Monetele lui Mircea cel Bătrân 
înfăţişează figura acestuia în costum apu
sean, a�a cum dealtfel îl reprezintă şi por
tretul ctitoresc dela Mănăstirea Cozia, şi aşa 
cum a fost găsit îmbrăcat şi Domnul-cititor 
în mormântul descoperit i tact în Biserica 
Domnească din Curtea-de-Argeş 2) . 

Afirmarea ce am făcut-o altă dată 3) , că 
efigia în armură de cavaler de pe monetele 
lui Radu I, reprezintă pe însuş acest Domn, 
nu se poate contesta, din momentul în care 
aceste monete sunt bătute de el şi când ţi
nem seamă că stema de pe scutul pe care îl 
poartă în mână cavalerul este stema Basa-· 
rabiloL Dar de sigur nu avem a face act cu 

1) Vezi plan şa în culori No. VII şi art. precedent al 
lui Drăghiceanu. 

2) Drăghiceanu: Noi descoperiri la A rgeş, în «Neamul Ro
mânesC) 1 920 No. 174 ; G. Bratiano, Lf'.s fouilles de Curtea 
de A rgesh, în Revue Archeologique XIII ( 192 1 ) ,  p. 3 .  

3)  Ci. Numismafica şi descoperirile dela Curtea-de-Argeş, 
în Cronica Numismatică I ( 1920) . p. 39 urm. 
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un portret al Domnului, ci numai cu o figură 
convenţională - cum se întâlnesc şi pe mo
netele medievale străine - -- care însă înfă.ţi
şeaz2 în liniamente generale costumul în care 
îi plăcea lui Radu 1 să se înfăţişeze supuşilor 
săi şi străinilor, cari aveau să utilizeze mo
netele bătute de  el. Dealtfel această predi
lecţie a lui Radu 1 pentru costumul de ca
valer ne-o dovedeşte şi portretul său din Bi
serica Domnească din Curtea-de-Argeş, unde 
a ţinut să fie reprezintat în acel aş costum. 

O chestiune controversată cu privire la în
făţişarea cavaler ului de pe monetele lui Radu 
1 este, dacă poartă coif pe cap ori este cu ca
pul gol. Toa te piesele mai bine conservate, 
ce mi-au trecut prin mâini, mi-au fă·:::ut im
presia că figura acestui cavaler are coif pe 
cap. La unele am putut constata destul de 
lămurit criniera coifului lăsată pe ceafă, sau 
viziera ridicată sus pe frunte 1) . Dar d-l Dr. 
G. Severeanu care posedă un număr însem
nat de piese de acestea din tezaurul găsit la 
Slatina, este de părere că «gravorul a repre
zintat pe Domnitor cu capul gol». Şi adaugă : 
« Pe unele piese gravate mai cu atenţie se 
poate distinge şi caracterele figurii : tânăr, 
plin la faţă, cu mustaţă, ochii mari, părul 
bucla.t . Capul, puţin întors spre dreapta, pri
veşte vârful lanciei pe care o ţine în apropi
erea corpului, 'Cu mâna dreaptă» 2) . Deşi 
această descriere amănunţită pare convingă
toare, nu pot înţelege reprezintarea unui ca
valer deplin înarmat şi care cu toate acestea 
să fie cu capul gol. O parte atât de importantă a 
armurei, cum este coiful, nu putea să lipsească 
atunci, când gravorul trebuia să înfăţişeze pe 
Domn în atitudine războinică ; sau în caz 
când nu i se punea coiful pe cap , trebuia să 
fie undeva în apropiere de figura cavalerului. 
Este adevărat că în portretul cavalerului 

1) Cf. reproducerile şi descrierea (lin comunicarea mea 

1Vlonete vechi româneşti, în Analele Acad. Rom. XXXVIII 

( 1 9 1 5) ,  p. 7 1 ,  fig. 17 şi 1 8 .  

2) D r .  Severeanu: Nloneta lui Radu 1 c u  tipul cavalerului, 

În Buletinul Societ. Num. Rom. XVI ( 192 1) ,  p. I I6. 

din Biserica Domnească dela Curtea -de-Argeş 
el e înfăţişat cu capul gol, dar aci el e în 
atitudin� de rugăciune, cu mâinile împre
unate, iar armele toate : coiful, scutul şi lancea 
sunt puse de o parte lângă picioarele sale. 

Nu pot încheia descrierea tipurilor mone
tare dela Radu 1 fără să amintesc despre o 
serie de monete de tip comun, cari au 1n le
genda de pe faţă numele lui Radu (+ Iw 
PlIĂO�110 K06KOĂlI) , iar în cea de pe 
revers numele lui Vladislav (+ Iw Ki1f1,iI,IG� 
MK) . 

După cum am arătat în altă parte, bate
rea acestor monete nu se poate explica de
cât admiţând o domnie comună a lui Radu 
cu uh presupus fiu numit Vladislav, dacă 
cumva ele nu se datoresc unei greşeli comise 
de gravorul tiparelor 1) . Dealtfel se cunoaşte 
o monetă dela :lVIircea cel Bătrân, care are pe 
revers numele fiului său Mihail 2) ; după cum 
în monetăria Moldovei există monete din 
domnia comună a celor doi fii ai lui Alexan
dru cel Bun, lliaş şi Ştefan, purtând pe o 
parte numele unuia, pe altă parte al celui
lalt 3) . 

Pe monetele cu două nume de voevozi de 
la Radu 1 există şi o 
siglă caracteristică : un 
şarpe pus în faţa coi
fului (fig . 134) , cum 

Fig. 1 3 4 .  se află dealtfel Şi pe 
alte monete dela acest Domn. 

CONCLUZII 

Dacă monetele lui Radu 1 Basarab pre
zintă marea importanţă de a fi singurele mo
numente ce-i atestă în mod sigur şi deţinitiv 
domnia, ele au o valoare escepţională şi pen
tru înţelegerea stării economice şi culturale a 

') Moisi1 : Monete vechi romineşti, în AnaL Acad Rom. 

XXXVIII (1915) ,  p. 7 I .  

2) Docan: Studii privitoare la numismatica Ţ ării-Româ

neşti, în AnaL Acad. Rom. XL�II ( 1 9 10) , p. 4 8<).  

3) Sturdza : Etym. ma«n. III cuv. ban (şi tab. B fig. 4).  
CL şi Moisil : Istoria monetei în Româma, În Cronica num. şi  

arh. III ( 1 922) ,  p. 30.  
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Tării-Românesti în veacul al XIV-lea, ma
;ea epocă de 

'
organizare a statelor noastre 

de dincoace de Carpaţi. In ea.c eea.stă privinţă 
ele se întregesc admirabil prin recentele des
coperiri făcute în Biserica Domnească din 
Curtea-de-Argeş. 

Se ştie ('ă pentru cunoaşterea stării eco
nomice a Tării-Românc:sti în a.ceastă epocă 

, , 

nu avem decât prea puţine izvoare istorice. 
Informaţiile foarte reduse ce n i  le dau ele , nu 
pot să ne lămurească în deea.juns nici asupra 
producţiunii, nici asupra circulaţiunii bogă
ţiilor ';li nici asupra legăturilor economice cu 
străinătatea. Monetele însă ne da.u putinţa 
să clarificăm într' o măsură destul de aprecia
bilă aceste chestiuni. 

In primul rând, faptul că toţi Domnii din 
a doua j umătate a veea.cului al XIV-lea au 
bătut monete de argint, este o dovadă evi
dentă că situatia economică era de asa nea.-, , 

tură, încât reclama întrebuinţarea acestui 
mij loc de schimb. De sigur că' se făcea şi 
schimbul în natură pe o scară destul de în
tinsă, ca şi în ţările vecine, dar pentru tran
sactiile comerciale întrebuintarea monetei de-, , 

venise indispensabilă. Numeroasele tipuri 
monetare ce întâlnim sub Radu 1 'Şi multele 
emisiuni ce constatăm, sunt semnele cele mai 
vădite despre întrebuinţarea curentă a mo
netei în acest timp şi despre rolul important 
ce avea în transactiile coinerciale. Si dacă ti-

, " 

nem seamă de obiceiul medieval de a se re-
trage din circulaţie emisiunile monetare la 
intervale foarte scurte, pentru ca Domoul 
să-şi asigure venituri cât mai multe, trebuie 
să credem că numărul emisiunilor a fost cu 
mult mai mare decât cel ce ni l 'au conservat 
tez9.urele. 

De a.ltă parte, descoperirea de teZl'mre mo
netare dela Radu I în afară de graniţele 
Ţării-Româneşti - cum este cel dela Resa
va, din Serbia - probează strânsele relati
uni cOIL.ercia.le cu ţările vecine, în special �u 
cele din sudul Dunării .  Iar faptul că în aceste 

tezaure monetele lui Radu erau amestecate cu 
pies= străine, dovedeşte puterea de circulaţie 
a lor şi ne lămureşte asupra principalelor dru
muri comerciale. Cele mai n umeroase mo
nete străine şi cari s'au găsit în toate tezau
rele, sunt ale ţarului bulgăresc din Vidin. 
Aceasta este o indicaţie de cel mai mare preţ 
despre strânsele legături dintre Ţara-Româ
nească şi această regiune a Bulgariei, şi des
pre importanţa ce o avea pentru traficul cu 
Peninsula Balcanică drumul Slatina-Craiova
Calafat-Vidin. 

Monetele moldoveneşti, cari de asemenea 
s'au găsit în mai multe tezaure, arată că şi 
comerţul de tra:nzit prin Moldova era activ, 
iar cele sârbeşti, cari s'au găsit într'un sin
gur tezaur, vorbesc despre tr8ficul mai re
strâns cu această ţară. 

Este surprinzătoare lipsa totală de mo
nete ungureşti în tezaurele din timpul lui 
Radu, când probabil legăturile cu oraşele să
seşti din Transilvania, cari tocmai ajunse
seră la o înflorire industrială şi comercială, 
erau destul de frecvente. Această lipsă nu se 
explică decât prin faptul că cele mai multe 
din tezaure s'au găsit în regiunea de jos a 
ţării sau peste Dunăre, şi deci ar proveni dela 
negustori cari treceau spre Bulgaria şi Ser
bia şi deci schimbaseră monetele ungureşti 
ce le  posedau ; sau că aceşti negustori nu fă
cuseră comerţ decât în interiorul ţării şi deci 
nu avură nevoie de monetă ungurească. 

In sfârşit, monetele lu i  Radu I ne mai in
formează că şi el a emis două specii mone
tare, ca şi înaintaşul său , Vladislav I. Una 
din aceste specii este reprezintată prin mo
netele cu cruce, cari au dia metrul dela 19-
20 mrn . şi greuta.tea deJa 1 gr. 08-I gr. 14 ; 
ceealaltă prin monetele de tip comun şi de 
tipul cavea.leruJui , cari ca mărime nu trec 
peste 1 7  mm. în diametru, iar ca greutate 
obişnuită variază între o gr. 48-0 gr. 68. 

D2.că ţinem seamă de numirile ce le întâl
nim mai târziu pentru monetele muntene, 

9* 
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în vremea lui Mircea şi a urmaşilor săi, când 
au continuat să fie tot de două feluri, atunci 
monetele de specia întâiu dela Radu I ar fi 
aşa numiţii (<duc aţi)} , iar cele de specia a doua 
ar fi «banii)}. 

Valoarea ce o au monetele lui Radu I pen
tru istoria culturală a epocii sale, constă 
mai întâiu în desvăluirea unei situaţii poli
tice şi sociale, pe care istoria nici nu o bă
nuia. 

Influenţa feudalităţii apusene: pe care am 
constatat-o mai sus, se manifestă în timpul 
acestui Domn mai puternică decât oricând. 
Radu I este primul Domn dela care s'a pă
strat o stemă de familie alcătuită după toate 
regulile artei eraldice, şi singurul voevod ro
mân din veacul al XIV-lea care a tinut să 
fie reprezintat, în efigiile monetelo; bătute 
de dânsul ca domn , ca u n  cavaler apusean, 
în plină armură. Urmaşii săi au mai păstrat 
câtva timp stema familiară, dar armura 
au înlocuit-o în curând cu costumul «civil» 
al prindpilor orcidentali . Mircea cel Bătrân 
şi fiul său Mihail sunt reprezintaţi pe 
monete în tunică scurtă şi mantie dom
nească, căptuşită cu ermină şi având un mare 
guler de blană. Pe cap ei poartă coroana de 
aur, în mână stânga ţin globul cruciger, iar 
în dreapta suliţa sau buzduganul. In portre
tele ctitoreşti - de pildă cel din Mănăstirea 
Cozi a - ei sunt înfătisati la fel - se înte
lege, fără arme - şi

' ;c�st costum a ră�as 
apoi tradiţional pentru toţi Domnii urm�
tori. 

Preferinţa lui Radu I pentru obiceiurile 
cavalereşti este explicabilă dacă ţinem seamă 
că tocmai CI.tunci ele se introduseseră mai 
cu temeiu în Transilvania, prin impulsul dat 
de către regii Angevini ai Ungariei, şi dacă 
avem în vedere legăturile strânse ce erau 
atunci între nobiui români de acolo şi boie
rii de dincoace, legături ce le constatăm în 
special la dinastia Basarabilor. 

Dar după Radu I dinastia munteană in-

• 
trând în relaţii de familie cu împăraţii bi-
zantini - Radu însuş avea de soţie o prin
cipesă bizantină, Callinichia, iar Mircea a 
fost (<despot» bizantin - obiceiu rile feudale 
apusene s'au pierdut şi au fost înlocuite cu 
altele aduse din Bizanţ. Dela Mihail încoace 
stema Basarabilor nu se mai întâlneste si , , 

singura rămăşiţă a feudalităţii apusene mai 
este stema ţării, care s'a păstrat pe peceţile 
domneşti în forma ei cea veche. Dar pe la 
jumătatea veacului al XV-lea intervine si 
aci o inovaţie : alăturea de stema �eche ;e 
introduce şi o alta nouă, alcătuită după mo
de1ul ce1ei din Bizanţ 1) . 

Dealtfel, este interesant de constatat că. 
cea dintâiu manifestare strălucită a influen
ţei bizantine datează tocmai din timpul lui 
Radu I şi este reprezintată prin admirabila 
pictură a Bisericii Domneşti din Curtea-de
Argeş. 

Monetele lui Radu I mai au şi o altă im
portanţă pentru istoria noastră culturală : 
ele sunt cele mai vechi monumente pe care 
un Domn muntean poartă titlul ' de «mare 
voevod» CC:6ilHK'hIH K06KO,t\f1).  Chiar dacă 
am considera acest titlu numai ca o simplă 
formulă de cancelarie, totuş el ne permite 
să întrevedem, de o parte, situaţia cu totul 
neatârnată pe care o avea acest Domn, iar 
de altă parte rangul ce-l ocupa el între cei
lalţi voevozi şi principi români şi străini. 
Dacă pentru supuşii săi el era stăpânul (do

minus, rOGllOĂHH'h), fată de ceilalti , , 

voevozi şi principi avea rangul de (<tIlare 
voevod» şi deci urma să . fie considerat ca 
atare. Nu stim dacă Vladishv I a avut si el , , 

acest titlu, căci singurul document intern ce 
i se atribuie nu conţine decât titlul de (<voe
vod» ; dar o Însemnare de pe zidul Bisericii 
Domneşti din Curtea-de-Argeş, scrisă în 
tencuial8 înainte de a se zugrăvi biserica, 
aminteşte în redacţiunea aceasta moartea 
unuia din înaintaşii lui Radu I :  <<Marele 

') Gene; al P. V. Nă�turel: o. c. (extras), p. 1 8. 
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voevod Basarab a murit la Câmpulung în 

anul 6860» 1) 
Dacă epitetul de «mare» este luat aci din 

însăs titulatura Domnului, ori este numai o 

sim�lă apreciere a scriitorului faţă de un 

Domn care a murit, nu se poate predza în 

chip definitiv. 
Şi pentru desvoltarea artei monetare la 

noi au o importanţă deosebită monetele lui 
Radu 1 .  Deşi cele mai multe tipuri sunt re
produse după ale înaintaşului său Vladis 
lav I ,  totuş din modul cum sunt ele executate 
şi apoi din observarea tipurilor proprii emise 
în timpul lui Radu, ne putem face o idee 
destul de exactă despre gustul artistic şi 
tehnica bănarilor noştri de atunci . Compa
rându-le cu monetele lui Vladislav I ,  consta
tăm că nu sunt cu nimic inferioare acelora. 
Dealtfel, găsim la amândoi aceşti Domni , 
alăturea de piese lucrate cu mare îngrijire, 
piese de acelaş tip, executate cu foarte multă 
neîndemânare. Aşa, de exemplu, pe când 
unele monete de tip comun, ca cele reprezin
tate la fig. 123-125 şi 130 dovedesc o price
pere artistică destul de mare, altele, cum sunt 
cele dela fig. 1 28, 1 29 sunt lucrate cu atâta 
neglijenţă, încât nu-ţi vine să crezi că pro
vin dela acelaş Domn. At;l.Omalia aceasta se 

' ) Drăgbiceanu în Rev. isi. VI ( 1920) p. 279. 

constată şi în alte ţări, şi se datoreşte pro
babil faptului, că tiparele monetare uzân
du-se repede, era nevoie să se graveze mereu 
altele şi astfel se întrebuinţau pentru grava
rea lor şi meşteri mai puţin pricepuţi . 

Dacă comparăm acum aceste obiecte de 
artă industrială, cari sunt monetele, cu alte 
lucrări ale industriei contimporane, cum sunt 
podoabele găsite în mormintele domneşti din 
Curtea-de-Argeş, rămânem surprinşi de ase
mâna rea dintre ele. Această asemănare nu 
se datoreşte numai faptului că şi  obiectele 
de podoabă au ornamente şi inscripţii ca 
cele d� pe monete, dar şi concepţiei occiden
tale care a prezidat la crearea lor. Iar acea
stă concepţie este cu totul alta decât aceea 
care a creat minunatele frescuri din interio 
rul Bisericii Domneşti . 

Lupta între aceste două concepţii : occiden
tală şi bizantină, cari urmăresc să influen
ţeze cultura noastră, este deschisă în timpul 
domniei lui Radu I ;  rezultatele însă nu se 
vor vedea decât mai târziu, sub urmaşii săi. 

P. S. In privinţa stemei Basarabilor, asupra căreia in
sistă d-l Moisil, e de observat că, la înceţut, sub Nicola 
Alexand.tu Basarab, ea se compunea dîntr'un scut mare, 
timbrat cu altul în interior (cf. piatra de mormânt a lui 
Voislav şi scutul �cavalerului zugrăvih) ;  Vladislav, pentru 
primaoară, întroduce ECutu1 alcătuit de pe CE'1 angevîn, ste
mă constatată apoi ţe monetele şi nasturii lui Radu Negru. 

V. D .  
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JU RNALU L SĂPĂTUR I LOR D I N  CU RTEA 
DOMNEASCĂ A ARGEŞU LU I  

DE 

VIR G. DRAGHICEANU 

A. SĂPĂTURILE DIN INTERIORUL 
BISERICII DOMNEŞTI 

Miercuri, 20 Iulie I920.  Sap un şanţ longitudinal 
prin axul bisericii, dela uşa de intrare până în ferea
stra absidei altarului, după ce am scos dalele de 
piatră cu care era pardosită biserica , cari, în majori
tate, erau măcinate şi frăgezite de umezeală şi vreme. 

Se dă, sub stratul de nisip pe care erau aşezate 
lespezile, de a doua pardoseală de cărămizi, povâr
nită cu cât se înaintează spre mijlocul bisericii. 
Această pardoseală se află, faţă de pardoseala de les
pezi , la o adâncime de 0, I5 cm .,  scoborându-se în 
prăbuşituri până la 0,24 cm.-o,30 cm. 

Spre uşe ea lipseşte aproape cu totul, găsindu-se . 
numai stratul de mortar pe care era aşezată (Vezi 
secţiunea fig. No. 29) '  

L�tni, 2 6  Iulie. Fac ş i  alte trei şanţuri transversale : 
unul între stâlpii bisericii dinspre latura sud, altul 
Între tâmplă şi acelaş stâlp, altul între tâmplă şi 
stâlpul dinspre zidul nord. Primul dă de pardoseala 
de cărămizi la 0,24. em. adâncime ; al doilea dă de 
pardoseala de cărămizi, cârpită cu mari bolovani d'e 
râu, la 0, I 5  cm. ; al treilea, adâncit până la 0,65 cm .,  
dă, ca şi al doilea şanţ, de substratul de bolovani ce 
racordau bazele stâlpilor cu baza tâmplei - ;  prin
tr'acest şanţ se află şi soclul bisericii la 0,5° cm. 
adâncime. Tot cu prilejul săpării acestui şanţ se dă 
de urmele sporadice ale unei a treia pardoseli de cără
midă, care se povârnia spre interiorul substrucţiei de 
bolovani dintre stâlp şi tâmplă. 

Cărămizile acestui strat, care poate fi socotit ca 
prima pardoseală, au dimensiunile 2 8 x I 6 x 4 Y2 cm. ,  
2 8 X I8 x 4 cm .  faţă d e  30 X I6 x 5  cm. ,  cât au cără
mizile din a doua pardoseală. 

Marţi, 27 Iulie. Incep tm şanţ la colţul zidului 
nord-vest (Vezi planul săpăturilor, figura No. 30, mor
mântuI No. I 3) .  Aci părea sigură existenţa unui mor
mânt, Întrucât în lungul zidului nordic apărea urmele 
incastrării în zid a unei pietre de mormânt, lungă de 
1,77 m.,  înaltă de 0,60 cm. D-I Norocea , pictorul res
taurator al bisericii, încredinţat că aci ar putea fi 
mormântul lui Radu Negru-Vodă încercase, fă.ră a 
reuşi, mai înainte, explorarea locului. Dau la 0,40 cm. 
a dâncime de o substrucţie de bolovani mari, prinşi 
în mortar, şi dispuşi în retragere, formând trepte, 
având dimensiunile 3,65 m. lungul, 0,90 latul, 0,59 
înnălţimea . Indepărtând cărămizile din pardoseala 
doua, având dimensiunile de 3 1  X 20 Y2 X 4 Y2 cm. ,  
3 I  X 2 1  X 3 cm. şi 3 2  X 2 1  X 5 cm. ,  făcând u n  sondaj 
în mijlocul acestui postament, în toată adâncimea 
lui, nu am găsit nimic. 

Acest postament nu poate fi  decât o subzidire, 
fie pentru consolidarea zidului bisericii, care, astăzi, 
are În ace.st loc o mare crăpătură, fie, mai probabil, 
pentru a servi de perete vreunui mormânt săpat 
alături, pentru explorarea căruia am făcut un şanţ 
alături, în lungul postamentu1ui. 

Adâncind acest şanţ până la 1 ,64 m. ,  unde se dă 
de prund umed, se constată, mai întâiu, deasupra par
doselei a doua de cărămidă, tencuelile bisericii cu 
frescuri din prima epocă ce fusese cojite de zugravul 
Pantelimon! cu prilejul restaurării picturii bisericii 
la anul 1827. Puţin mai în adâncime, se dă de o ver
tebră, aproape de prund de o coastă şi câteva oase, 
şi rămăşiţa unui splendid galon de aur, prins într'un 
putregai de co::;ciug (Fig. No. 56) . 

Şi aci se dă de substrucţiile de bolovani ce ra
cordau stâlpul cu pereţii de nord şi de vest ai bise-
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ricii,  la o adâncime de un metru spre primul, şi de 
0,55 spre al doilea perete, formând, astfel, împreună 

cu postamentul despre care am vorbit, pereţii unui 
cavou în care odinioară se afla un mormânt, care 

fusese cumplit profanat în decursul vremurilor 
(No. 13 pe plan) . 

Sap un şanţ transversal între stâlpul sud-vest 
şi peretele de sud al bisericii care dă la iveală, în 
dreptul unde odinioară se afla o uşe a bisericii, un 

postament sau substrucţie ca şi cel ce l-am văzut 
în colţul nord-vest al bisericii, dar mai lat 

Nliercuri, 28 Iulie. Adâncesc şanţul transversal 
dintre stâlpii dinspre zidul de sud al bisericii. La 

0,50 cm. adâncime, dau de ° substrucţie care, la prima 
vedere, pare făcut de bolovani şi blocuri de piatră, 
cari par a lega, 
cum am mai vă

zut, bazele celor 
doi stâlpi între ei ; 
în lungul pe!etelui 
de sud, la aceeaş 
adâncime, sub les

pezi, se dă de o 
altă substrucţie de 
bolovani, lată de 

1 ,25 m. 

lat de 0,76-0,78 cm. , înalt de 0,70 cm. ,  ai cărui pereţi 
interiOl i  fuseseră tencuiţi. 

In acest cavou, astfel pregătit, care odată fusese 
acoperit cu o lespede de piatră, din care se mai păstra 
numai un fragment, aproape de stâlp, se distingea, 
prin secţiunea molozului,  dâra neagră a putregaiului 
blănilor cosciugului, groase de, 0, 14 cm ; lăţimea cos
ciugului de 0,35 cm, înnălţimea în interior de 0,35 cm. 

Incepând desvelirea totală a mormântului se 
găsesc patru bumbi de aur dela tunică şi o insignă 

reprezintând un cavaler. 
Osatura fu găsită normal aşezată, deşi puţin miş

cată din locul ei ; craniul răsturnat cu faţa spre stâlp, 

falca inferioară răsturnată spre stânga, între oasele 
humeruşilor mult împinşi spre capătul cosciugului. 

Substrucţiun
ea aceasta, dintre 
stâlpi, în care mai 

târzin aveam să 
descoper mormân
tul lui Radu Ne
gru, era acoperită 
cu cărămizi având 

Fig. T 36. Ruinele Casei Domneşti în timpul săpătl1rilor ; Noemvrie 1 920. 

Din vestminte 
nu s'a putut găsi 
decât câteva fire 
de aur din ţesă
tura lor. Din fa p

tul că nu s'a gă
sit nici un inel se 
poate deduce că şi 
acest mormânt a 
fost profanat, cu 
prilejul execuţiei 
pardosel ii a doua 
de cărămizi, ex
plorarea neputân
du-se face desă
vârşit atunci, din 
cauza prăbuşirii 
mormântului .  

Insigna de ca-
spre cap o cărămidă pusă pe muche (No. 10 pe plan). 

Joi, 29 Iulie. In dreptul substrucţiei ce lega baza 
stâlpului nord-est cu tâmpla se observă că stratu

rile de cărămizi din pardoseala întâia se povârniau 

spre interiorul substrucţiei, ceeace da de bănuit că în 
această legătură ar fi un monl1ânt (No. 2 pe plan). 

Teama ce o aveam de a nu slăbi bazele stâlpilor 
bisericii, destul de şubrezi, mă împiedica seră, până 
acum, de a face explorarea acestei legături de bo

lovani. 
Făcând un sondagiu, drept în mijlocul substruc

ţiunii, la 0,70 cm. adâncime, găsesc, în mijlocul dă

râmăturii de bolovani şi mortar desagregat, osul 
cocix cu un mănunchiu de coaste, la fund un pat 
de bolovani. 

Imi putui da astfel se�mă că, în interiorul sub
strucţinnii ce lega acest stâlp cu tâmpla, se scobise 
un mormânt (cavou) de dimensiunile : lung de 2,23 m., 

valer, găsită în interiorul mormântului, îmi întări 
convingerea că scheletul găsit trebuie să fie al cava
lerului zugrăvit pe stâlpul la picioarele căruia fu gă
sit mormântul (planşa VII). 

Vineri, 30 Iulie. Se termină complet desvelilea 
mormântului cavalerului. 

Se începe desveli rEa blocului de piatră ce se de
semna încă dela 28 Iulie între stâlpii dinspre latu!a 
sudică a biserici i ,  care părea a fi o substrucţie ce 
lega bazele stâlpilor între ei. Deasupra blocului se 

afla o lespede, peste lespede un zid de bolovani de 

0,25 cm înalt, care dedea impresia unui postament 
zidit în vederea nivelmentului pardoselei (V ezi tig. 
No. 10, pe plan) . 

Se fac şanţuri în lungul blocului pe o parte şi pe 
alta pentru a se aiIa lungimea şi lăţimea lui. 

Se constată că întreaga pardoseală de cărămizi 
dintre bloc şi peretele sudic, din primul strat, se po-
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Fig. 1 3 7 .  Ruinele Casei Domneşti, la terminarea săpăt.urilor, 1 92 1 .  Fig. 1 38 .  R uinele Casei Domneşti, l a  terminarea săpăturilor, 1 92 1 . 

Fig. 139. Coloană în 

t.orsadă găsit in altarul 
b isericii .  Fig. 140.  Ruinele Ca�ei Domneşti la începutul săpăturilor, 1920. 
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vârnia foarte mult spre peretele de sud. Existenţa 
acestei pardoseli, aflată mai ales spre picioarele blo
cului, îmi dete siguranţa că dacă aci va fi un mor
mânt el va fi neprofanat. 

In săpăturile din altar se dă de un fragment de 
colonetă în torsadă, care făcea parte, poate, din fostul 
baldachin al altarului (Fig. No. 1 39) . 

Sâmbătă, JI Iulie. Se termină desvelirea blocului 
dintre stâlpii dinspre sud, începută ieri. Se află că 

# 
blocul nu ţine' din stâlp până în stâlp, ci se termină 
la 2,20 m. de stâlpul est şi începe dela un metru dis
tanţă de stâlpul vest. 

Lungimea lui este de 2 , 10 m. ,  lăţimea de 0,84 m.,  
înnălţimea de 0,50 cm. 

Lespedea, aşezată peste bloc, întrece dimensiunile 
blocului la capete şi în latura dinspre nord ; este lungă 
de 2 .45 m.,  lată de 0,99 cm .,  groasă de 0,16 cm ., tiind 
împinsă mai mult spre latura de nord a blocului pe 
care îl dE"bordează, iar pe cea de sud fiind în rasul 
blocului. 

Aceasta îmi întări credinţa că aci trebuie să fle 
un mormânt (No. Io pe plan) , deşi convingerea şovăia 
faţă de lăţimea blocului de 0,84 cm. ,  în care, după 
calculele mele, nu ar fi putut încăpea un cosciug. 

Ezitările pe cari le-am avut şi zilele trecute de 
a ataca blocul, cad în faţa descoperirii unei perfo
raţii, practicată în peretele de sud al blocului, spre cap. 

Introducând mâna, constat că blocul este gol în 
interior ; avui siguranţa deplină că mă aflu înaintea 
unui sarcofag de piatră. 

La ora II Yz dimineaţa, toţi lucrătorii sunt con
centra ţi asupra lucrului . 

Deasupra lespezii aflată peste bloc, pe ° grosime 
de 0,25 cm. ,  se afla zidit un zid de bolovani, prins la 
colţuri de bucăţi mari de piatră tuf-calcar ce s'a în
trebuinţat şi în apareiajul bisericii .  Spre picioare, 
se află zidită o cărămidă mare de 33 X 26 X 5 cm. ,  
apoi o bucată mare dintr'o boltă sfărâmată, formată 
din cărămizi aşezate pe muche, dar dispusă peste 
lespede pe lat. Aceste cărămizi au dimensiunile 
28 Yz X 14 X 4 cm. ,  restul zidului bolovani prinşi 
în mortar (vezi secţiunea fig. 1'3"0. 29) ' 

Eră. evident că această zidire care la prima ve
dere dedea impresia unui postament, executat pentru 
nive1mentul pardoselei bisericii, nu era decât pecetia 
mormântului ce aveam să descoper. 

După ce sparg acest zid de bolovani, ridic lespedea 
care nu era decât capacul unui sarcofag, pe care îl 
deschid, printr'o fericită potrivire a soartei, chiar pe 
partea pe unde fusese închis odinioară. 

Sub pulberea de raze ce se împrăştia dela fereastra 
din apropiere, apare Întins pe un pat subţire de nisip, 

în toată maiestatea morţii scheletul unui domn, cu 
faţa craniului căzut spre dreapta . Un giulgiu de 
mătase, bucătăţit, acoperea torsul, oasele picioa
relor goale. Falangele degetelor picioarelor şi rotu
lele, căzute normal (planş3. IX) . 

In dreptul bărbiei, o materie scămoasă neagră, 
călţoasă, care da impresia unei bărbi, dar în care, 
prin cercetări făcute la microscop de doctorul Gri
goriu, se constată te:A--tuIă de mătase, amestecată 
cu fire de păr castaniu. Sub cutele giulgiului de mă
tase, se distingea modelagiul torsului ; mânile în
crucişate pe piept, dreapta peste cea stângă ; prin 
petecele de giulgiu se distinge, la mijloc, cordonul pe 
care scânteiau perle ; pe degetele mânilor se dis
tingeau inelele, pe cari le-am şi ridicat în speranţa 
de a deslega. enigma numelui ; la gât, sub giulgiu, 
apărea. ca o bordură groasă, ornamentată strălucit 
în romburi, dar care în realitate era diadema căzută 
de pe cap, (un lanţ de fir ale căruia noduri, erau 
prinse cu mărgăritare, străluce a. în nisipul dinspre 
dreapta craniului) , butoni plaţi apar pe mij locul 
pieptului tunicii şi pe coatele mânecilor, urme de 
broderie cu mărgăritare pe marginea mânecilor 
tunicii. 

Scheletul foarte delicat, măsurat de mine. are lun
gimea 1 ,60 m. ; prin măsurarea femurului ar fi însă 
de I ,63 Yz m. ,  1 , 64 m. Humerii avea 27Yz cm, iar fe
murul 44 cm . 

Sarcofagul în înterior are 0,33 cm. ,  a dâncime, 
2 , 10 m. lungime, lumina 0,77 cm. spre picioare şi 0,62 
spre cap. El este prevăzut cu găuri la fund pentru 
scurgerea lichidelor cadaverice. Are o gaură spre 
cap, două la mijloc şi una la picioare. 

Pe marginea dinspre cap a sarcofagului (s.-vest) 
se vede urma scoabei de fier cu care a fost fixat ca
pacul, din care însă nu a rămas nici o urmă. 
Pe faţa interioară, a capacului, mult cojită, se 
desena forma scheletului Domnului, prin mari bro
boane pământoase, rezultat al evaporaţiei lich,idelor 
cadaverice. 

Sub sarcofag, în dreptul perforaţiunilor de scur
gere a lichidelor cadaverice, !Oe găsi un pământ Îm
bibat, negru-roşietic, provenit din aceste scurgeri. 
Un miros acru, persistent, se degajează chiar astăzi. 

Orice inscripţie lipsind, iar inscripţiile religioase 
ce le-am descifrat pe inele, necontribuind cu nimic 
la deslegarea enigmei numelui, după indicaţiunile 
zidarului bisericii, Hristea Stoiculescu, mă decid a 
aduce pe bătrânul cântăreţ, Sima Popescu, care, în . 
cursul iernei, la gura sobei, ce se afla. chiar pe acel 
loc, unde făcusem săpături, îi povestise că în acest 
loc se făcea pomenirea lui Negru-Vod�. 
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Fig. I 4 I .  Detaliu asupa craniului Iu Radu-Vodă Negru. 
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Fig. 1 4 2 .  Detaliu din costumul lui Radu-Vodă Negru. 

Fig. 143. Bordura de mărgăritare de la yesta lui Radu-Vodă Negru. 

1 

Fig. 1 44. Legăhuă cu mărgăritare în formă de cruce 

patriarhală peste mâinile lui Radu-Vodă. 
Fig. 145. Ciucure dela cordonul cel mic al lui Radu

Vodă Negru. Fig. 145. 
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Trimit să-I cheme prin d-l pictor G. Teodorescu, 
luând toate măsurile să nu i se comunice nimic în 
privinţa săpăturilor şi celor descoperite. 

E bătrân de 75 de ani, paralizat de picioare, născut 
în Curtea-de-Argeş şi dela I5 ani cântăreţ al Bisericii 
aceştia . Descinde dintr'un neam de preoţi cari din 
tată în fiu, au servit acestei biserici .  Il întreb în curte 
ce ştie despre această 
biserică. Imi răspunde 
că e făcută de Negru
Vodă şi Doamna Ana . 

Insistând a-mi spune 
tot ce ştie, îmi arată 
că în fiecare an, la 
sfântul Nicolae, hramul 
bisericii, se pomenea. 
acest Domn, Negru-Vo
dă, de către toţi preoţii 
oraşului în cap cu 
Episcopul. 

Parohul făcea. colivă 

şanţul transversal din mijlocul bisericii, printre stâl
pi, în direcţie spre peretele nord al bisericii .  

Se găseşte că spre nordul bisericii este un pământ 
curat vegetal şi humă, neumblat ; cu cât se înain
tează spre mij locul bisericii, pământul este ames
tecat cu colţuri şi var, şi pare umblat. 

Drept în mijlocul bisericii, sub pantocrator se dă 

mare şi o punea. la 
stâlpul din dreapta bi
sericii unde erau stra
nele împărăteşti (Vezi 
declaraţia p. I49) . 

Fig. q6. Mormântul lui Vladislav-Vodă şi Dan-Vodă, în 

de urmele unei bordure 
(fig. No . 3I şi I46 şi No. 
8 pe plan) , forma tă 
de cărămizi în muche 
spre dreapta şi pe lat 
spre picioare, care con
stituia u marginele unui 
mormânt, dar care, la 
prima vedere, părea. a 
fi o decoraţiune pătrată, 
făcută în pardoseala de 
cărămizi în mijlocul 
bisericii. Bordura de 
cărămizi, pusă pe lat la 
picioare, de 0, I7 lată ; 
cea din dreapta, în dun 
gă, de 0,35 cm. ,  l a  cap 
un singur rând de cără
mizi puse pe muche în cursul săpăturilor. 

După terminarea liturghiei velllau la acest stâlp 
de făceau pomenirea . . Poporul şi, în special, femeile 
aprindeau, ad, lumânări . 

A doua zi, se făcea. pomenirea sfintei Filoftii care 

lung, groasă de 5 cm. 
Săpăturile din diaconicon dau de o ascunzătoare în 

pardoseală, in formă de mic cavou, în care, de sigur, se 
ascundeau la v�emi de restrişte relicviile sfintei Filoftei. 

Fig. 147. Broderie de Veneţia, găsită la scheletul Doamnei lui Vladislav . 

era. aşezată la stâlpul stâng, din faţa altarului. 
Primul pas pentru lămurirea enigmei era. făcut, 

deşi tocmai acum începură discuţiuni dacă sche
letul este al unui bărbat sau al unei femei, cu toate 
că felul cum se prezinta. basinul exc1udea., dela în
ceput. orice discuţie în acest sens. 

2 August. Se adânceşte până la 0 ,90 cm. adâncime 

Săpăturile din altar dau la iveală prima monedă 
ce a circulat în ţară : un dinar banal din timpul lui 
Ladislau postumul, regele ungar (Vezi art. Moisil) . 

4 A ugust. Adâncindu-se şanţul din interiorul 
bordurii de cărămizi, din mij locul bisericii, se dă, 
spre picioare, de urmele primei pardosele înclina te 
spre interior cu dimensiunea : 28 Yz X I 8  Yz X 2 cm. ; 
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29Y2 X I5 Y2 X 3 cm. ; 29 X 18 X 3 cm. ,  faţă de 
31  X 20 X 4 em. ; 38 X 16 X 5 cm . ,  cât are cără
mizile bordurii .  

Sub această. pardoseală se găseşte ° masă de bo
lovani cu mortar des3.gregat de vreo 0A7 cm" 
adâncime. 

La 50 cm. adâncime, spre picioare, se dă de bră
ţara de aur (fig 161  şi planşa XII ) .  

La  0,80 cm. se dă  de urme de  bordură, a fresco, 
de purpură roşie, cari de sigur proveneau din tencue
lile acestui cavou în care avem siguranţa deplină 
că ne aflăm acum. 

La 1,53 m. adâncime, se dă 
de un craniu, cu faţa Întoarsă 
spre capul cavoului, foarte 
dur, care, fiind luat drept 
bolovan, rezistă tutulor izbi
turilor cli ciocanul. 

D-nii Iorga, Vaida, Maniu, General Răşcanu, Bră

tia nu vizitează în mij locul unei afluenţe enorme de 

lume, venită din t03.te colţurile ţării, ce necesitează 
postare de gardă militară, mormintele găsite. 

6 A �tgust. Se continuă adâncirea şanţului lângă 
mormintele lui Vladislav - Vodă, în spre direcţia zi
dului de Nord al bisericii şi , la 0,80 m. adâncime. 
se dă, mai întâiu, de un pat de cărămizi, în muche, 

dispuse pe două rânduri ; lung de 1 ,80 m.,  prăbuşit 
înlăuntru, dând aparenţa unei cărţi întredeschise 
şi care este capacul unui mormânt inflexionat. La 

picioarele acestui strat, dea
supra, se găseşte un orna
ment de aur, în formă de 
pară, provenit dela un alt 
mormânt, pe care îl vom ve
dea mai târziu, al cavaleru
lui numit «Fleurs de Lys* aşe
zat la picioarele acestuia. Curăţindu-se bine acest 

mormânt, care era straşnic 
profanat, se găseşte femuru
riIe cari erau corect aşezate, 
şi peste cari s'a găsit urme 
dintr'o foarte frumoasă pas-

Fig. 148.  Lanţuri de aramă găsite în mormântul 
lui Vladislav. 

Spre căpătâiul acestui pat 
s'au găsit deasupra două oase 
cari proveneau, desigur, din 
mormintele învecinate, în ti111-
pul când mormintele fuseseră 

manterie, reconstituită după 
doi ani, şi dintr'un galon de sârmă de fir de ar
gint, foarte gros, deşirat (fig. 147) · 

In vălmăşagul osemintelor a două schelete dela 
cari lipsea, însă, un craniu, se găsi un cerceI de aur 

• 
plansa XII, sârmă de aramă 
si diferite articula tii de ara-, , 

profanate, şi anume : o cla
viculă şi oase subţiri, poate ale Doamnei lui Vladislav. 

Am siguranţa deplină că mă aflu înaintea unui 
mormânt neprofanat (No. 7 pe plan) . 

Deschiderea lui o amân pentru ziua SOSlI11 d-lui 
Gr. Cerchez. 

mă, probabil din vestmântul 
Domnului, cum şi resturi de 
pietre cu inscripţii tăiate în 
adâncime, vopsite cu roşu, 
cari mi-au dat numele lui 
Vladisla v-Vodă ; deasemenea 
resturi din ciubucele pietrei 
de mormânt, care înainte de 
profanarea lui, se afla înca
drată în bordura de cărămizi 
mai sus pomenită. In jos de 

Alături de acest pat de 
cărămizi, la aceeaş adâncime, 
se dă de o lespede, dispusă 
în acelaş sens cu mormântul , 
în lungime, cu dimensiunile 
1,50 X 0,50 X 0,06 m. ,  având 
bordura tencuită pe o lăţime 
de cinci centimetri, şi vop
sită a fresco, roşu. In mij 
locul lespezii este vopsit cu 
chinovar un fond, în felul Fig. 1 49. Articulaţii de aramă găsite în mormântul 

lui Vladislav-Vodă. 
cum s'ar prezinta un cosciug 

Această piatră a fost proiectată deci această adâncime s'a dat iară şi de prundiş umed. 
M. S. Regele vizitează cu deosebit interes săpă

turile . 
5 A ugust. In faţa altarului spre sud-est (fig. No. 6 

pe plan) găsindu-se o piatră de mormânt, care în 
urma spălării şi decalcărilor d-lui Teodorescu se 
dovedeşte a fi a lui Voislav, făcându-se săpături, 
nu se găseşte nimic, deocamdată. 

Făcându-se cercetări amănunţite la sarcofagul 
lui Negru-Vodă se descopere bine faţa căzută. 

în secţiune. 
pen!ru încheierea unui sarcofag de piatră, ai cărui 
pereţi erau compuşi din lespezi, demontabile, şi 
anume pentru încheierea laturii dela capul sau pi
cioarele sarcofagului. Intrucât nu s'a găsit nici o 
urmă de oase, nici urmele unui alt mormânt aci, 
este de presupus că a fost proiectat acest sarcofag 
pentru mortul aflat sub patul de cărămizi, mai 
sus descris. 

Se sondează substrucţia dintre stâlpul sud-est 
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(fig. No. 5 pe plan) şi tâmpla bisericii care face 
pandant stâ1pului în a cămi substrucţie am găsit ca

valerul. 
Se găseşte, mai întâiu, o pecetie de bolovani ca 

şi la Negm-Vodă de 0,33 grosime, care era dej a um
bIată, prinsă într'o bordură de bolovani mari. De

7 A ugust. Se astupă şanţurile de cercetare, se 
consolidează substmcţia unde se află mormântul 
închipuit. 

Se atacă patul de bolovani (vezi planul) 
descoperit în mijlocul bisericii, în faţa uşilor împă
răteşti, lung de 7 m. şi lat de 2 m.,  gros de 0,67 cm . ,  

desubtul acestei peceţi, 
se vede o bordură de 
cărămizi, dispusă pe lat, 
peste care se distingea 
urmele unei cu verturi 
sau haine, de brocard 
maron, făcută ţărână, 
ornamentată la colţuri 
cu rozete, cu mărgări
tare, şi având pe m<lr
gini galoane de fir de 
aur, cari, împreună cu 
galoanele de fir de aur 
ale mânecilor, sunt sin
gurele elemente cari au 
putut fi palpate şi sal
vate din această mantie. 
Pe suprafaţa mantiei Fig. 1 50. Pivniţa Casei Domneşti în timpul săpăturilor. 

în care se pune mari 
speranţe că ar conţine 
un alt mormânt, mai 
important. Cercetările 
făcute nu dau nici llt1 
rezultat şi nici nu ex
plică rostul acestui ma
siv, aflat în mijlocul 
bisericii, care, la zidire, 
fusese sprijinit pe la
tura sudidi de o foarte 
groasă grindă, ce se lun
gea până sub altar, şi 
din care nu a rămas de
cât un piron. In acest pat 
fusese zidit, cum se ve· 
de din plan, mormântul 
lui Vladislav ; va fi fost 

erau cusute foi mortuare foarte subţiri de aur, sau 
argint aurit (şic) . Tot aci se găsesc şi borduri de 
frescă roşie, în 
felul celor ce 
le-am văzut la 
celelalte mor
minte. 

Speram ca 
această mantie 
să fie aruncată 
peste un cos
ciug ce s'ar 
afla mai în in
terior. Sonda
giile făcute pâ
nă la I ,IO m. 
adâncime,când 
se dă iar de 
pmnd nu dă 
nici o urmă de 
oseminte. 

special lucra t pentm a deţinea osemintele Voevodului ? 
Se desveleşte bine patul de cărămizi desvelit 

în mormântul 
dela 5 August. 
Se vede că s'a 
zidit, pentru 
mortul afla t 
aci, un cavou 
de cărămidă, in 
formă de cos
ciug, având lă
ţimea de 0,43 
cm. ,  la fund 
0,70, cm. ,  de
asupra, şi 0,26 
cm ., înălţimea . 
Cărămizile au 

Am dedus 
Fig. J 5 1. Pivniţa Casei Domneşti la terminarea săpăturilor. 

dimensiunile 
29 X 16Yz X 6 
cm. ; 28 X I6 X 
5 cm. ; 29 X 18  
X 4 cm. ; 19 X 

că ne aflăm în faţa unui mormânt închipuit al 
vreunui mort în cine ştie ce câmp de bătaie, si a 
cărui mantie a fost zidită la picioarele acestui stâlp, 
pe care poate că a şi fost zugrăvit, dar al cărui 
portret a fost distms în nenorocita restaurare a zu
gravului Pantelimon. 

1 6 Yz X 5 Yz  cm. ; se disting, prin grosime, stratul 
de mortar între cărămizi de 2 Yz-3 cm. 

In secţiune se vedea urmele cosciugului turtit, 
având blănile de 0,I3 cm. grosime, lumina de 0,40 cm. , 
lungimea I ,80 m. 

Intr'un amestec de pământ noroios s'a găsit 
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Fig 152. Colţ din Casele domneşti, la  tenninarea 
săpăturilor. 

Fig. 154. Subasamentul scării Casei Domne?ti. 

Fig. J 53. Temeliile Casei Domneşti în. cursul săpăturilor. 

Fig. 1 55. Intrare în beciul Casei Domneşti. 
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un craniu turtit de bolovani, cu falca de jos com

pletă, restul oaselor aproape normal aşezate pe cât 

se putea distinge în noroiul în care zăceau, totuş 

s'au găsit coaste spre picioare. 

Se găseşte urme de betea şi de galon, exact la fel, 

ca textură şi lăţime, cu cel găsit la mormântul în

chipuit. Două frumoase inele au fost găsite aci, dintre 

cari unul cu inscripţia germană Hilf Ghot, iar 

altul cu' inscripţia slavă: Udobă, după care am numit 

acest mormânt al lui Udobă. 

Se desface giulgiul de pe Negru-Vodă. Se vede 

foarte bine acum forma tunicii sale, eleganţa man

şetelor, nasturii cu stema basarabească, copiată 

de pe cea angevină. Se descoperă tot astăzi, în de

presiunea ce o' avea cordonul lui Negru-Vodă, care 

era plin cu un centimetru de praf, paftaua de aur, 

care părea, acum la prima vedere, a fi un triptic cu 

figura Maicii Domnului, în arcada din mijloc. 
Se descoperă o şuviţă de păr castaniu pe umărul 

drept, urme de fire de mustaţă, unele bifurcate, 
în materia scămoasă despre care am vorbit că se 
afla peste bărbie, şi pe care deabia după doi ani 
am reuşit să descoper că era. o dantelă de Veneţia 
ce fusese pusă pe faţa mortului (fig. 53) . 

8 A ugust. Se reaşează pământul, astupându-se 
. gropile şi bate pământul. 

IZ A ugust. Se repune la loc faţa lui Negru-Vodă. 
In cutia craniană se găsesc fărâmituri din frontal 
şi cristalizări albe. Se cercetează cu băgare de seamă 
vestmintele aflate sub tunică. Se găseşte numai 
bordura groasă de piele, ornamentată cu mărgări
tare, care decora gulerul, şi mijlocul acelei veste sau 
cămăşi, în tot lungul sternului ; deasemenea bro
deria de acelaş fel dela mânecile ei, cari ieşiau cu 
mult afară, de mânecile tunicii, cari şi ele erau destul 
de lungi (fig. No. 143) . 

Materia din care însă era făcută această cămaşe 
sau vestă nu s'a putut găsi, întrucât dispăruse cu 
totul, probabil nefiind de mătase. 

IJ A ugust. Se adânceşte şanţul din stânga mor
mântului cavalerului zugrăvit ; la � m. adâncime, 
se dă, în fund, de pământ noroios , de scheletul în
treg, bine conservat şi normal aşezat, desigur tot al 
unui cavaler, cu capul sprijinit pe o cărămidă şi 
ţărmurit spre nord de o altă cărămidă, cu dimen
siunile 29 X 17 X s Y2 cm., 27 X I8 X S  cm. Nici urmă 
de cosciug, de îmbrăcăminte, inele sau bumbi de 
tunică. O sărăcie biblică. Mormântul era nepro
fanat (No. 1 pe plan) . 

Intre acest mormânt şi mormântul cavalerului 
zugrăvit s'a găsit o ulcică (fig. 300) . 

I6 A ugust. Se adânceşte şanţul dintre mormin-
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tele lui Vladislav şi Negru-Vodă ;  la 0,20 cm. adân
cime se dă de un craniu turtit, şi, mai jos, de falca 
superioară, desigur a soţiei lui Vladislav, aruncată 
din mormânt în ziua profanării, şi de un femur şi 
sârmă de aramă, găsită şi în mormântul lui Vla
dislav. 

La 1.10 m. în adâncime, se dă de un craniu pe 
fruntea căruia se vede urmele unei diademe de perle 
ca a lui Negru-Vodă, şi capătul unui şnur al acestei 
diademe (No. 9 pe plan şi fig. 44) · 

I7 A ugust. Se desveleşte complet acelaş mor
mânt, din dreapta lui Vladislav, găsit ieri. Se găsesc 
cele două femure bine aşezate. Urme de cosciug la 
colţul NV. Brăţare de cosciug la cap şi picioare. Un 
inel cu rubin transparent. 

Intreg acest mormânt domnesc, straşnic profanat, 
nn a fost niciodată zidit, afară de un capac, compus 
din două rânduri de cărămizi, ce erau aşezate sub 
pardoseala de cărămizi, pe o grosime de vreo' 
0,20 cm. ,  de dimensiunile 32Y2 X 17 X 3 Y2 cm şi 
29Y2 X 18 X 4 cm. . 

ZI A ugust. Spre capul mormântului lui Vladislav, 
săpăturile făcute indică existenţa unui alt mormânt 

lângă stâlpul nordvest al Bisericii (fig. No. 14 pe 

plan) . Se dă de o pardoseală de cărămidă inflexio
nată î�ăuntrul mormântului pe muchea dreaptă 
(sud), iar pe muchea stângă, de fragmentul unei 
lespezi ce acoperea odată mormântul. Cărămizile 
acestei pardose1i au dimensiunile 29 X I6 X 41/2 cm. ; 
27 X 15 X 3 cm. ; 27 Y2 X I3Y2 X 3· 

Se desveleşte complet mormântul de sub piatra 
de mormânt, aflată cu numele de Voislav, în ziua de 
5 August în faţa altarului, colţul sud-est (No. 6 
pe plan) . 

In vă1măşagul mormântului, complet profanat, 
pentru zidirea căruia se tăiase subzidirea dintre 
stâlp şi zid, se găseşte, la 1,20 m. adâncime, urme 
din craniu, pe care se păstrau urme de păr, cu urme 
dintr'o diademă de lanie de aur, falca superioară 
mică de copil, un inel cu topaz, şi câţiva nasturi 
de' tunică, aplicaţi, şi foarte multe lame din dia de
mă, pentru strângerea cărora s'a lucrat mai multe zile. 

Fundul mormântului era: lespezit cu bolovani, 
ceeace lasă a se presupune că şi aci fusese un cavou 
de bolovani, în care a fost depus mortul. 

24 A ugust. Se desveleşte complet mormântul 
aflat în ziua de 21  August, la capul lui Vladislav 
lângă stâlpul Nord-Vest (fig. No. 1 4  pe plan) . 

La 1 ,10 m. adâncime se dă de un mic cavou de 
cărămidă, bine păstrat, lung de 1,54 m., lat de 0,60 m.  
ş i  adânc de 0,22 cm. Cărămizile acestui cavou au 
dimensiunile de 24Y2 X I7Y2 X 4 cm. ; 24 X 12  X 4 cm. 

1 0  
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Pe fundul de cărămizi, în amestec de moloz şi 
pământ, se află normal aşezate occipitalul, dantura 
şi femurile unei necunoscut. Tot restul oaselor era 
nimicit fără urme. 

La zidirea acestui mormânt probabil că s'a dis
trus o bună parte din subzidirea din mijlocul bi
sericii care se întindea până la uşe. 

26 A ugust. Se sapă, spre picioarele mormântulni 
lui Vladislav, la 
dreapta stâlpului 
nord-est, pe care 
este pictat cava
lerul, unde par
doseala de cără
mizi povâmite dă 
impresia existen
ţei unui mor
mânt (fig. No. 
3 pe plan). 

de substrucţia ce leagă stâlpii între el nu s'a găsit 
în stratul de pământ viu, nimic. 

I Septemvrie. Săpăturile din dreapta mormân
tului lui Radu N'egru-Vodă dau la iveală urmele 
unui alt cavou, cuprins între substrucţile de zi
dărie indicată pe plan la N'o. I I ,  a cărui existenţă 
o trăda straturile de cărămizi din pardoseala doua 
mult inf1exionată spre interior ; se dă de o bordură 

de cărămizi pe 
un singur rând, 
puse pe muche 
la cap, de dimen
siunile 28 X I8 Yz 
X 3 Yz· 

Speranţele ce 

Se dă imediat 
sub pardoseală 
de o coastă în
fipt� în pământ, 
la un m. adânci
me, se dă de ur
mele slabe ale 
cosciugului, de 
falangele picioa- Fig. 156. Fierărie găsită în timpul săpăturilor 

le avui când de
tei la un m. adân
cime de un pat 
negricios, putred, 
gros de 0,07 cm. 
că aci este capa
cul unui nou cos
ciug neprofanat, 
se transformară 
în completă de
ziluzie, după ce 
cercetările făcute 
nu deteră decât 

relor, tibia şi peroneul şi un femur, celălalt femur 
s'a găsit spre cap, iliacele coastele, mânile încru
cişa te pe piept, falca de jos. 

Sub schelet o profu
ziune de aPlice în formă 
de flori de crin, urme de 
cordon, urme de mărgări
tare şi un şnur gros, roşu, 
pe care odinioară, proba
bil, se aflau omamentaţii 
de mărgăritare ale unei 
diademe ce încununa capul 
acestui fiu de domn. Şi 
acest 'mormânt, complet 
distrus, din care nu a ieşit 

de un fragment din cutia craniană. 
Tot restul osemintelor, cari, desigur, fuseseră 

ale Doamnei lui Radu, în 
dreapta căruia fusese în
gropată, era ridicat din 
acest mormânt. 

Mormântul după indi
ca ţiunile acestui pa t de 
putregaiu negru, ce părea 
afânat ca un pământ de 
seră, avea 2,44 m. lungime 
şi 0,76 m. lăţime. 

2 Septemvrie. Se sapă şi 
la stâlpul sud-est, în stânga 
(nordul) mormântului în-

la iveală nici o bijuterie, Fig. I57. Cheia. un pintene şi o săgeată. chip uit, unde urme din par
doseala întâia de dimensiunile : 29 Yz X I9 Yz X 3 cm. ,  
2 9  cm. X I 8 Yz  X 4 cm. ,  2 8  X I 9  X 4 cm. erau infle
xionate spre interior ( Jo. pe 4 plan) . 

fusese crud profanat. Am văzut cum deasupra capa
cului mormântului lui Udobă s'au găsit aplice din 
pasmanteria găsită la acest mormânt. 

Cărămizile aflate în acest mormânt au dimen
siunile : 29 X I6 X 5 cm. ; 29 X I 7  X 5 cm. ; 29Yz X 
I7 X 3 cm. ; 28 X I8 X 4 cm. 

27 A ugust. Se sapă trei şanţuri transversale în 
centrul naosului bisericii, spre latura de vest. Afară 

Aci se dau, pentru prima oară, de urmele tuturor 
pardoselilor ce trebuie să fi existat în această bise
rică, şi anume în număr de patru. Căci peste primul 
strat de var albicios din pardoseala întâia, care a 
fost găsită în toată intinderea bisericii, s'a mai 
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găsit încă un strat de var negricios, intermediar 

între prima pardoseală şi a doua de cărămizi. 

Lângă stâlp se găseşte şi un fragment din vechea 

piatră ce acoperea mormântul, cu totul afumată 

de fum. 
Mormântul era deci profana t. 

Se dă numai de urme de cosciug, de îmbrăcăminte 

şi de cuie de cosciug. 

3 Septemvrie. Se sapă între mormântul lui Voislav 

şi mormântul închipuit. Se dă de brăţare de cos
ciug, pasmanterie bogată, urme de oase, falcă, un 

surgiuc de argint, nasturi, cari toate acoperite cu 

un bolovan gros, proveniau din mormântul lui Voislav 

şi erau rătăcite aci din timpul profanării acel 
. 

mormânt. 

7 Septemvrie. Se sapă între mormântul lui egru
Vodă şi mormântul Doamnei, unde 

o margine de cărămizi în dungă, 

spre picioare, de dimensiunile 24 Yz 
X 18 Yz X 3, indica existenţa unui 

mormânt. 

Săpându-se aci, se dete, mai întâiu, 

de o cutiuţă zidită din cărămizi, ime

diat sub pardoseala doua , în care se 

aflau strânse osemintele a două schelete 

întregi, poate ale Doamnei care fusese 

cândva exhumate din mormântul ei 

(No. II pe plan şi ale scheletului 4) .  
Apoi se găsiră urmele pardoselei 

întâi, de dimensiunile : 27 X 17,5° X 4 
Cill. ,  2 8 Yz  X I 7 Yz  X 4 cm. 

La adâmcime de 1 m. se află urmele 
unui cosciug de 1,60 lungime, în care 
zăcea scheletul, desigur, al unui fiu al 

Lucrările sfârşite fură încununate de descope

rirea inscripţiei morţii lui Basarab, datorită d-lui 

Norocea şi ajutoarelor sale, d-nii Mihail şi Teodorescu. 

B .  SĂPĂTURI IN INTERIORUL BI SERICII 

SFÂNTA NICOARĂ 

IO Septemvrie. Se încep şanţurile de explorare. 

Se dă la 0,50 cm . adâncime de urme sporadice de 

pardoseală de cărămizi de dimensiunile 32 X 19 X 4 Cill. ; 
33 X 20 Yz X 5 Cill. ;  22 X 13 Yz X 4 cm. ; 22 X 18 X 4 
cm. ; 34 X 20 X 4 cm. ; 31  X 15 Yz X 4 cm. 

In imediata apropiere de altar, spre zidul nord, 

ca şi la Domneasca, se dă de un mormânt din care 

nu se mai cunoaşte decât urma fundului cosciugului 

(No. 1 pe planul fig. No. 158) . 
La 1 metru adâncime dela pardoseală începe 

pietriş betonat natural. 

Spre zidul sud, tot în faţa altarului 

se dă de un alt mormânt, cu mici res

turi de oseminte (vezi No. 2) şi fundul 

cosciugului de 0,05 cm. grosime. 

Spre zidul nord, în tindă, se dă 

sub pardoseală de urme de teracote. 

Puţin mai adânc se dă de scheletul 

unui copil ( o. 9 pe plan) . 

I3 Septemvrie. In mijlocul tindei 

la (No. I I  pe plan) se dă de urmele 

unui cosciug de brad nu de mult 

putrezit, lat de 0,5° cm. 

Spre zidul nordic al tindei, alături 

de mormântul copilului, se găseşte 

scheletul rău conservat al unui om 

mare (No . 10 pe plan) . 

lui Radu Negru, înmormânta� poste- Fig. 158 .. Planul. sI. Nicoară. 
Spre zidul sudic al tindei (No. 12  

p e  plan) alt cosciug tot d e  scânduri 

de brad, nu de mult putrezit, care 
. 

di d S = 0,0046 = 1 m. nor, cu un şnur- a emă pe cap, un 
alt şnur cordon pe mijloc, şi cu nasturii tunicii pe 
cari se aflau : o paseră înaripată ; literele L O. R ,  
căzute î n  lături (No. I I  pe plan) . 

Mormântul nu părea profanat deşi nu s'a găsit 
nici un inel la schelet. In dreptul capului s'au găsit 
cărămizi de dimensiunile 29 X 18 X 3 CID . ,  iar la 
picioare bolovani, cari probabil au servit pentru 
aşezarea cosciugului , ale cărui urme au fost găsite. 

8, 9 Septemvrie. Se sapă în pridvor, dându-se 
de cinci morminte în afară de mormintele familiei 
Brătianu, cari nu prezintau nici un interes şi în care 
s'au găsit până la z sau 3 rânduri de schelete supra-
puse. 

IO Septemvrie. Se termină săpăturile din Biserica 
Domnească ŞI se încep săpăturile din biserica SI. 
Nicoară. 

pare să fi avut o boltă de zid deasupra. 

I4 Septemvrie. Aproape de zidul de nord al tindei, 

sub mormântul copilului (la ro. 8 pe plan), se gă

seşte alt mormânt cu un cosciug ale cărui blăni de 

brad îşi păstrau încă consistenţa, oasele scheletului 

normal aşezate, mânile încrucişate pe piept. Şi acest 

mormânt se pare să fi fost boltit. Aci se dă de un groş. 

In naos, cam spre mijlocul bisericii, la 1 metru adân

cime se dă de alte două urme de funduri de cosciuge (pe 

plan No. 3, 4) fără de nici ° urmă de oseminte. 

Deasupra acestor morminte stratul de pământ 

de deasupra pe o grosime de 0,04 cm . este ars. De 

asemenea în tindă şi spre altar. 

La dreapta şi stânga uşii de intrare, în afara bi

sericii se dă de două sarcofagii de piatră, alcătuite 

din lespezi, puse unele lângă altele, dar violate. 
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Dedesubtul mormântului de lângă zidul sud al 

tindei, se găseşte alt schelet (pe plan notat la No. 7) 
cu puţine oseminte şi un craniu spart, bumbi de tu

nică verzui, foarte friabili, asemănători celor găsiţi 

la cavalerul Fleurs de Lys din biserica Domnească . 
Sub acest mormânt şi puţin mai la stânga s'a 

dat de alt mormânt ( o. 6 pe plan) . 

In faţa porţii bisericii şi în exterior s'au găsit ose

minte suprapuse, iar un craniu la 1 ,60 adâncime, 

unde s'a dat de pietrişul pe care este zidit biserica . 

I6 Septemvrie. Spre zidul nord al tindei la No. 5, 

sub toate mormintele găsite până aci se dă de un 

Se desvăluie zidul despărţitor al curţii domneşti, 

de curtea bisericii. 

Vizita M. S. Regelui, Prinţului Carol, Principesei 

Marioara şi Diadochului, lV1. S. Regina mai târziu 

în două rânduri . 

I2 Octomvrie. La 0,70 cm. adâncime, spre zidul 

de vest al incintei, se dă de pardoselele de cărămizi 

ale curţii, se desvăluie contururile zidurilor latrinei. 

23 Octo11lvrie. Şanţurile de cercetare dau de zi

durile casei domneşti, desfăcându-se tot conturul 

casei domneşti, care se vede că are în faţă un cetdac 

lat, iar dincolo o pivniţă la care duce un beciu boltit. 

Fig. 1 59. Temeliile dependenţelor Casei Do=eşti. 

alt mormânt ; pe putregaiul blănilor se păstra numai 

craniul, şi pulberea violacee a unei haine pe mij

locul căreia se înşiruiau aceiaşi bumbi auriţi găsiţi 

şi la No. 6. Bumbii succedându-se câte patru unul de 

pe altul, lasă un interval între fiecare serii de patru. 

Nu s'a găsit nici o urmă de os, numai câteva 

cuie de cosciug. 

c. SĂPĂTURI IN INCINTA CURŢII DOMNEŞTI 

9 Octomvrie. Prin şanţurile de cercetare, executate 

b săptămânile trecute, se dă de o parte din teme

liile atenanselor casei domneşti, aflate în faţa bi

sericii .  Cărămizile au dimensiunile de 28 X 18 Yz X 3 Yz ; 

iar cele de boltă au 10 X 1 2 X 4  cm . 

Sub temeliile cerdacului s'a dat de pardoseală de 

bolovani, ceeace arată că el a fost adaus pe urmă. 

26 Octomvrie. Se găseşte în beciul ce se explo

rează bucăţi din cadrul ferestrei gotice. In dreapta 

casei domneşti se dă de un cuptor de topit aramă. 

9 Martie I92I.  Se începe escavarea pivniţei spre 

latura de v!:st prin săpături în trepte de câte un 

metru adâncime fiecare. Spre colţul de nord-vest al 

pivniţei se dă de urme de tencuială cu vopsele în 

frescă , formând berzi negre cu roşu şi galben şi flori 

negre, deasemenea şi tera cote de sobe. 

Spre mijlocul zidului de nord, alte tencuieli cu 

galben şi roşu, şi încadramente de piatră. 

A ugust 6.  S'a desfăcut complet aproape total 
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spre latura de est, afară de ultimul strat arheologic. 

Septemvrie I. Se desfundă beciul. Se găseşte un 

inel ordinar. 

I Noemvrie. Se termină toate lucrările de scoatere 

a celor două strate de pământ. 

24 Noemvrie. Se desfac temeliile pridvoraşului 

dinaintea beciului. 

27 Woemvrie. Se dă la mijlocul distanţei pivniţii 

spre latura de vest de urme de cadre gotice. 

30 Noemvrie. Se exploarează pivniţa printr'un 

şanţ longitudinal dinspre beciu spre latura de est, 
prin acelaş sistem de trei trepte. Se dă în dreptul 

pilaştrilor arcadei de o mare massă de zidărie surpa tă, 

provenită din prăbuşirea arcadei pivniţei. 

I Decemvrie. Se desvălueşte camera pardesită 

cu pietre din dreapta bisericii. 

27 Decemvrie. Se termină lucrările de escavare 
ale interiorului 

7 Februarie 

I922 . Se încep 

săpăturile la 

pivniţa aflată 

la dependin

ţele din fa ţa 

bisericii .  

I 1V[ artie. 

Se află apro

ape în între

gime conturul 

pivniţei. 

I APrilie. 

pivniţei . 

se dJsting imprimate pe ginlgiu litere ; ca postură generală pi

cioarele illclinate spre dreapta ; mâinile încrucişate pe ab
domen, dreapta deasupra m âinii stângi, având în două de· 

gete patru inele de al'r, luate de subsemnatul executant al 

lucrării (unul cu perle şi la mijloc cu o agată, iillUI cu un 
bliliaJlt cu o insLripţie inelară, unul cu un rubin şi altul cu lill 

c2meu} . 
I,ăsând intact intreg mormântul, l-am închis cu iill capac 

�e scânduri, pentru ca să se fac:ă cercetări amănunţite în 

faţa d-Iui Gr. Cerchpz. 

S'a sigilat biserica şi s'a încunoştiinţat cO!Jlăndnir�a lo
cală şi poliţia pentru paza bisericii. Au asistat d-nii pictori 

restauratori D. Norocea, şef, G. Teodorescu pictor-ajutor 

şi lucrătorii. 
Vi·rg. Drăghiceanu. 

D. 1'.: orocea G. Teodorescu 

2. DECLARAŢIUNE 

Subsemnatul Sima Popescu, născut în oraşul Curtea-de
Argeş, de profesiune cântăreţ la Biserica Domnească, de 
ani 79, fiul preotului Nicolae Sachelarie, care a sl1Jj it la această 

biserică până la 
anul 1875, şi 
nepot de fiu al 
preotului Nico

lae J idovul, ca
re a sluj it dea
semenea la ace
astă biserică, 

declar că Bise
rica Domneas
că, la care am 

slujit până la 
închiderea ei din 
cauza dărăpă-

Săpăturileex- Fig. 160. Chenar de u�e dela C asa Domnească. 

nării, este zidită 
de Negru-Vodă 

şi Ar.a Doamna. 

terioare făcute mulţumită bunăvoinţei d-lui general 

Răşcanu pentru c�Ii îi exprim mulţumiri recunos

cătoare, au fost intn.rupte din cauza eliberării s01-

daţilor puşi la dispoziţie de Mirristerul de Război. 

1. ANEXE. 
28 Martie 

Astăzi, 3 1  Iulie 1920, procedând la desvclLrea blocului 
de piatră ce se desemna între strupii bisericii diJlspre la

tura sudică, şi care păre2. a fi substrucţinnea ce lega stâ1-

pii, am dat peste un sarcofag de piatră cu till capac, pe 

care ridicândn-I am constatat că conţinea scheletul unui 

bărbat, bine conservat, zăcând pe un pat subţire de nisip 

de�agregat din piatra capacului, caTe schelet avea partea 

dreaptă a craniului şi toată faţa lipsă, dată la o parte, în
treg s�heletul până la brâu, acoperit cu un giulgiu de mii
tase maron, cusut cu desen lui în careuri, o cingătoare or
namentată cu perle se design a pe la mijloc şi cădea pe 0'1-
sele iliace, o bordură de mărgăritare la gulerul hainei, nasturi 

plaţi de aur pe la mijlocul hainei, bordură de mărgăritare 
cu o broderie 'ltaşată tot de mărgăritare pe manşetele hainei, 

având deasemenea mărgăritare ; o diademă nea bia apărând 

din stratul de nisip, lu('rată in sârmă de am ; pe umărul stâng 

Mai ştiu că dela vârsta de 15 ani . de când am intrat în 
sen-iciul Bisericii Domne�ti, pe timpul episcopului C'liment, 
în calitate d" paracliser, cum şi pe timpul episcopului Ghe
nadie cel scurt şi Ghcnadie Petrescu,  că se pomenin în :r.ina 
de Sf. Nicolae, hramul B isericii, pe Xegru-Vodă şi Ana-Doamna 
în dreapta Bisericii, în dreptul stâlp ului Bisericii, tillde erau 

scaunele arhiereşti. La această pomenire veni a Episcopul, îm

preună cu rlernl întrpgului oraş şi după terminarea sfintei 
liturghii ,eniau la acest Icc, împreună cu ('oli\'a şi lumânări 

spre a face parastasul. 
Până la închiderea Bise!"Îcii s'a UImat cn a('est obiceiu. 

A dona zi se făcea slujba hram ului sfintelor moaşte Fi

loftea, ale căror moaşte se găsian depuse în această Biserică. 
In ziu:'t de 31 Iulie 1')20 fiind chemat de d-I Drăghiceanu 

la Biserică, după ce d-sa desgropase mormântul, fiind întrebat, 

i-am făcut această d?claraţiune pe care o fat. astăzi înaintea 

onoratei judecătorii. 

Declarată astăzi, 31 Augusţ 1920, precnm o �i semnez. 
Sima Popescu. 
Atest identitatea părţii care a semnat p,opriu. 

Dem. C. Brânză, Advocat. 
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J udecătoria Rurală Ocolul Curtea-de-Argeş 

PROCES-VERBAL 

Astăzi, treizeci şi una August st. n.  1920, înaintea noa
stră, Edgard Penciulescu, j ude-ajutor, ocolul rural. Curtea
de-Argeş şi în pretoriul acestei judecătorii, asistat fii.l1d de 
d-l Joan Gh. Nedelcu, grefierul judecătoriei, s'a prezentat 
în persoană d -l Sima Popescu din oraşul Cnrtea-de-Argeş, 
cântăreţ bisericesc, a cărui identitate am stabilit-o prin d-l 
advocat Dem. C. Briillză din Curtea-de-Argeş, cunoscut nouă 
per�on al. Cerând prin osebita suplică autenticitatea acestei 
dedaraţiu.ni, formată în dublu exemplar, dintre care unul 
pe hârtie simplă pe care s'a annlat şi aplicat un timbru mo
bil de 2 lei, iar al doilea exemplar, tot pe hârtie simplă, 
anulat şi aplicat un timbru de un leu, fiind lipsă de coaIe 
timbrate. S'a prezentat şi scriitorul actl1lui, d-l advocat Dem. 

MO JETE 
TURILE 

VECHI 
DELA 

GASITE IN SApA
CUR TEA-DE-AR GEŞ 

1.  LA RUINILE SF. NICOARĂ 

I. Sigis-n/."Ltnd III al Poloniei. 

Av. SIG. III . . .  REX PO M D L. Bustul Încoronat al 
regelui spre st. 

Rs. GROS ARG I TRIP REG I POLONIE . . .  Sus ste
mele Poloniei, Lituaniei şi a familiei Vasa ; jos semnul 
monetarului Ioan Firlei. Piesă de 3 groşiţe. 

2. Ferdinand III al Ungayiei. 

Av.  FERDINAND , DG.  R. HUNG. 155 1 .  Stema casei 
de Austria. 

Fig. 161 .  Din tezaurul dela Argeş. 

C. Brânză, din Curtea-de-Argeş. In prezenţa şi auzul părţilor 
şi scriitorului, s 'a citit din cevânt în cuvânt aceste deela
raţiuni şi partea a declarat că ambele ex�mplare sunt făcute 
cu consimţimântul d-sale şi Lă cele cuprinse într 'însele �unt 

cu voinţa d-sale şi că ambf'le "exemplare sunt subscrisf' de 
d-Ra propriu. D-I Dem. C. Brânză a declarat că dânsul e,te 
scriitorul acestui act pe care l 'a n:dactat după cererea păr
ţilor şi că ambele exemplare sunt subserise şi de d-sa propriu. 

In urmă, părţile şi scriitorul au se=at în prezenţa noa
stră exemplarul ce este a se păstra la dosar, tot în modul 
mai sus arătat. 

NOI, 

Luând act de declaraţiunile părţilor şi scriitorului . 
In vedere că taxa de înregistr'lre de Lei. . . . . .  bani. . . .  

s'a răspuns la Percepţia Circ.. . . . . . . . .  sub recepisa No. 
. . . . . . . . . . I9 . . .  Dăm autenticitate acestui act la care s'a 
anulat un timbru mobil de 2 lei drept taxa autentifio::ării. 

Ajutor de judecător, E. Pe·nciulescu. 
Grefier, Joan G Nedelcu 

Rs. PATRONA. HUNGARIE. Maica Do=ului cu prun-
cul în braţe. In câmp K I B .  Dinar. 

3 .  Idem, dar data nu se poate distinge . 
4. Idem, dar cu data 1557 .  

5 .  Idem, fragment ; data nu se distinge. 
6. Idem, rău conservat şi ne distinct. 
7. ? de Wiirtenberg. 

A v  . . . . . . DUX.W.T.S.O.B.  Bust spre dr. 

Rs CON . . . . .  Stema ducatului de Wiirtenberg. Şil.ing 
(găurit). 

8-15 .  Leţci\i turceşti de argint. 

2. D< PARDOSEALA ALTARULUI BISERICII 
D OMJ."\IEŞTI 

16. Ladislau IV Cuman al Ungariei. 
Av.  monETR REG1S P SCCR\lOnlR, j der între două stele . 
Rs. Cruce dublă, având sus de o parte o stea, de cea

laltă semiluna, la mijloc lângă braţele crucii R I c; j os 
două capete încoronate afrontate. Dinar banul slavon. 
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1 62. 

165.  

Fig. 162. Cărămidă din cornişa Casei Domneşti. Fig. 1 63 .  Sfeşnic dela Sf.  Filofteia. Fig. 164. Stâlp de piatră găsit 
în altar. Fig. 165.  Profile de pietre din Casa Domnească. 
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17. Mircea cel Bătrân al 1vlun!eniei. 

Av. 1 t I  ro M . . . . Domnul în picioare, cu coroană pe 
cap şi mantie pe umeri; ţine în mâna dreaptă lancea, în 
stânga globul cruciger. 

Rs . . . . .  '1 BIO Stema familiei lui Mircea, având în 
cartierul prim al scutului o stea cu cinci raze, în al doi
lea fascii. 

Ducat de argint. 

1 8 .  Fragment de dinar unguresc dela Matei Corvinul. 

Av. [t M (oneta) Math] 1 A R [ex Ung] Stema regelui 
Matei (fragment). 

Rs. Şters. 

3. IN SĂPĂTURILE DIN PREA J MA CURŢII 
DOMNEŞTI 

19. Sigismu11d III al Poloniei. 

Av.  SIG.3. D G I R E X P M D L. Stema regatului polon. 
Jos 3 .  

Rs. MONE NO R E G  POLO. Stema familiei Vasa ( ? ) ; 

jos 24. 
Piesă de 3 groşiţe. 

4 .  IN ORAŞUL CURTEA-DE-ARGEŞ 

20. Albert regele Ungariei. 

Av.  t ALBERTVS D.G.R.  VNGARIE S tema Ungariei :  
scut divizat în pat�u cartiere, l-iul şi  al 4-lea fasciate, 
al 2-lea şi al 3-lea cu câte un leu. 

Rs. S. LADISLAVS. REX Sf. Ladislau în picioare , cu ca
pul încoronat şi nimbat şi ţinând în mâna dreaptă securea, 
în stânga globul cruciger. In câmp K I L. Florin de aur. 

CONST. MOISIL. 
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CERCETĂRI ANTROPOL<f>GICE ASU PRA OSEM I N
TELOR AFLATE I N  SĂPĂT U R [  

DE 

PROF . RAINER 

Sarcina de a scoate închei eri din cerce
tarea osemintelor găsite în Biserica 
Domnească din Curtea-de-Argeş a fost 

cu deosebire grea fiindcă cele mai multe 
din acele oseminte sunt incomplete şi dete
riorate, iar profanările pe cari aproape toate 
mormintele 1 ) le-au suferit sporesc nesigu
ranta deterll1inărilor pe cari mi-ati făcut , , 
onoarea de ' a mi le cere. 

Cu aceste rezerve voiu expune rezultatele 
cercetărilor mele urmând ordinea mormin
telor aşa cum ea se găseşte arătată pe planul 
fig. 30, pe care d-l Virgiliu Drăghiceanu a 
binevoit să mi-l pună la îndemână. 

1. MORŢII DIN FAŢA TAlVIPŢ�EI 

1 .  Mormântul cu numărul r :  cavaler de 
lângă cel zugrăvit. [Vezi figurile r66,1 ' r66'2' 
r66

'3' r66,4, r66 '5J . 
Proeminenţa arcadelor superciliare, curba 

regulată a profilului longitudinal median 
al craniului, massivitatea aparatului masti
cator caracterizează sexul masculin. Vârsta, 
după gradul de obliteraţie a suturilor şi de 
tocire a dinţilor, pare mai mare de 40 de 
ani . Ca particularitate anatomică : există un 
torus palatinus sagittalis puternic desvoltat. 

Craniometria a dat următoarele rezultate : 
Indicele longit.-Iatitud. : 81 . 53, deci brahi

cran'te. 

'j Am găsit oase de animale pnntre oasele de om scoase 

din următoarele morminte : al cavalerului de lângă cel zu

grăvit. al acestuia din urmă, al cayalerului (,fleurs de lys,), 

al lui «Udobă,), al lui Dan, al necunoscutului, precum şi 

într'un pachet mic, fără însenmare re el, în care bucata 

cea mai interesantă era un maxilar stâng cu moI arul al trei

lea (măseaua de minte), răsturnat, adică cu COioana în sus. 

Indicele vertical : lO'3 '  deci ortocranie. 
Indicele transverso-vertical : 86'1' 

deci 
tapeinocranie. 

Folosindu-mă de existenţa unui humerus 

(stâng) întreg, am determinat (după Manou
vrier) , statura probabilă :  I m.  65. 

2 .  Mormântul cu număru1 2 :  cav alerul zu
grăvit pe stâlp. [Vezi figurile r67' 1  r67,2 
r67'3 r67,4 r67 '5] .  

Aici, determinarea sexului se face cu o 
probabilitate mai redusă : invocăm mai ales 
curba regulată a profilului longitudinal me
dian, desvoltarea mai mare a mandibulei, 
arcurile superciliare. 

. Vârsta 25-30 de ani. Particularitate ana
tomică : Osfontanelar pteric bilateral. 

Craniometria nu s'a putut face, din pri
cina deteriorării obiectului decât pentru 
câteva puncte secundare. Am stabilit astfel 
indicele orbitar, care e de 80 [deci mezoconc] ; 

. indicele frontal transversal - 81 .4  - ;  in
dicele nazal - 43 .} [leptorinie]. Dar aspec
tul e de aj uns ca să stabilim dolihocrania. 

Cu ajutorul unui radius am stabilit sta
tura probabilă : r m 71 .  

Cu statura lui înaltă, capul regulat � i  lung, 
nasul potrivit de hmg şi îngust, dinţii fru
moşi (deşi arca da dentară superioară e prea 
rotLJnjită înainte, fenomen general la toate 
obiectele pe care le-am avut de studiat) , tre
buie să fi fost o apariţie frumoasă. 

3 ·  Mormântul cu numărul 3 :  cavalerul 
«fleurs de lys)} . 

Din -craniu n'a mai rămas decât mandi
bula, lipsită de ramura stângă şi de o mare 
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1 66., 166.2 

1 66'3 1 66,. 

1 66'5 

Fig. 166,1. Monnântul No. 1. Yedere laterală st. Fig. 166,2. MOI mântui 'o. 1 .  Vedere laterală dr. 
Fig. 166,3. Monnântul No. 1 .  Vedere frontală.  Fig. 166,.. Monnânt111 No. I. Vedere verticală. 
Fig. 166, •. Monnântul No. I. Vedere occipitală. Fig. 167,1. Monnânt111 No. 2. Vedere laterală st. 
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/ / 

168,. 

Fig. 1 67,.. Monnântul No. 2. Vedere laterală dr. Fig. 167" . Monnântul No. 2.  Vedere frontală. 
Fig. 167" . Monnântul No. 2 .  Vedere verticală. Fig. 167, •. Monnântul No. 2 .  Vedere bazilarii. 
Fig. 168'1' Monnântul o. 7. mandibul� .. Vedere frontală. Fig. 168'2' Mormântul No. 7. mandibulă. 

Vedere verticală. 
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parte a ram urei drepte. După gradul de to
cire a dinţilor; pare să fi avut o vârstă de 
peste 40 de ani. 

Statura soco tită pe baza lungimii unei ti
bii, e de 1 m 66. 

Ce e de relevat e masivitatea mandibulei 
şi înălţimea corpului ei. Jilmai Udobă 
o mai are la fel. In temeiul acestui caracter 
punem uşor diagnosticul de sex masculin. 

4. 'l:ormântul cu numărul 6 :  Voislav. 
Există numai câteva fragmente din cra · 

niu : frontalul,
" 

ca de copil ori de femeie 1 ) ,  
câteva bucăţi din bolta craniului având li
pite pe faţa lor externă multe fire negre, 
fine, scurte, de păr ; partea de dinainte a 
fălcii de sus, j umătatea stângă, deteriorată 
a fălcii de jos. Acestea două din urmă a
parţin cu siguranţă aceluiaş individ. Pro
babil şi frontalul . Despre celelalte obiecte 
nu se poate spune nimic. 

După gradul de tocire a dinţilor, aş bă
nul ° vârstă de 25-30 de ani . 

otez un torus palatinus sagittalis vigu
ros, ca la cavalerul de sub numărul 1 .  

II . MORŢII DI.r MIJLOCUL BISERICII 

5· Mormântul cu numărul 7 :  Udobă 
[Vezi fig. 168 '1 şi 168'2J .  

Aici a m  avut din craniu câteva fragmente 
din boltă, pe care suturile se văd bine şi 
mandibula aproape intactă, de a cărei ma
sivitate am pomenit mai sus. Aici însă din
tii sunt mai tociti. Vârsta verosimilă : peste , J 

40 de ani. 

Din osul humerus (stâng) , pe care l-am 
găsit întreg, am găsit pentru statură 1 m. 62. 
Sexul, cu mare probabilitate, masculin. 

6. Mormântul cu numărul 8 :  Vladislav. 
[V ezi figurile 169, 1 169' 2 169,;} 169'4 169'5169 '6] .  

Craniul e cel mai bine păstrat din toate, 
atâ t  în privinţa formei cât şi a stării fizice. 
Infăţişarea lui aduce mult cu a craniului din 
mormântul cu numărul 1 ,  - numai că are 

liniile mai elegante, apare mai afinat ; ŞI 
mandibula e mai mică. 

Stxul : masculin. Vârsta : între 30 ŞI 40 
de ani. 

Statura, pe baza măsurătoarei a 3 oase 1 ) 
(humerus, femur, tibie) : 1 m.  63-1 m.  66. 

Craniometria a dat : 
. 

Indicele longit.-latitud. :  80' 1' deci bra
hicranie. 

Indicele vertical : 68'06' deci chamaecran. 
Indicele transverso vertical : 84'96' deci ta
pe1nocran. 

Particularitate anatomică : există în par
tea dreaptă un <<processus fron talis ossis tem
poralis» . La europeni, s 'a constatat că are ° 
frequenţă de 1 . 4% ori 1 .6% ' Pare a fi de o 
mare constanţă ereditară. 

Există aici şi un torus palatinus s':l.gittalis, 
dar d'abia pronunţat. 

<Nladislav Doanma» [Vezi figurile 170'1 

. 
şi 1 70,2] .  

O mare parte din boltă, deformată post 
mortem, prin ° compresie asupra laturei 
stângi . [Dar în acelaş pachet mai există, 
fragmentat, şi frontalul unei alte persoane]. 

Sexul nu poate fi determinat. Fruntea 
aduce cu a cavalemlui «zugrăvit pe stâlp» : 
arcuri superci1iare d'abia pronunţate, gla
bela proeminentă (la <Noislav» e tot astfel) , 
fruntea fmmos boltită. Dar dolihocrania e 
mai pronunţată. 

Vârsta, după gradul de obliterare a sutu
rilor de aproape 40 de ani. 

Fragmentele de frontal menţionate mai 
sus, par a fi de acelaş tip ; impresionează 
în deosebi subţiimea margi.nei supenoare a 
orbitei, în partea ei laterală. 

') Oasele din cele 3 pachete însemnate «Vladislav& în 
majoritatea lor provin dela o persoană ; dar sunt ;:i câteva 
dela o altă persoană. Acestea se înlăţişează ca şi cele d intâi, 
în ce priveşte starea lor de consen-are, afară de un fragment 
de femur. foarte viguros, de altă coloare şi consistenţă. 

N. R .  Osemintele au fost găsite grămadă în acel aş mormâut 
No, 8 şi întrucât am găsit oseminte dela două persoane 

' ) Adică bombat frumos, mai mult drept n'are de fel am dedus că lmele trebu ie să fie ale unei femei întrucât 
arcuri superciliare. s'au găsit o brăţară şi un cerceI. 
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169" 

169.3 1 69" 

1 69,. 

Fig. 1 69'1  Morrnântul No. 8. Vladislav. '-edere laterală şt. Fig. 1 69'2' Mormântul �o. 8. Vladislav. Vf>
dere laterală dr. Fig. 169'3' Mormântul 1'0. 8. Vladislav. Vedere irontală. Fig. 169, •. Mormântul 1'0. 8 .  
Vladisla\-. Vedere ,erticaIă. Fig. 1 69'5' :'rIormântul 1'0. 8. Vladisla,. Vedere bazilară. Fig. 169, •. Mormiintul 

�o. 8. Vladislav. Vedere cccipitală. 
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I?O., 1 7°.2 

1 7 1 .2 

1 7 1 ., 

Fig. 170'1.  Monnântul No. 8 (Vladislav - DoaIP�a ? ) .  Vedere superioară. Fig. 1 70'2. Monnântul 
No. 8 (Vladislav - Doamna ?) . Vedere laterală st. Fig. 1 7 1 .1 . Monnilntul No. 9. Vedere laterală st. 
Fig. 1 7 1 '2. }/Ionnântul �o. 9. Vedere laterală fu. Fig. 1 7 1 '3. Monnântul No. 9. Vedere frontală. 

Fig. 1 7 1  ••. Monrmântul No. 9. Vedere ,erticaIă. 
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1 72.] 

Fig. 1 7 1 '5 Mormântul o. 9. Vedere bazilară. Fig. 1 72,].  Mormântul No. I I .  Vedere laterală stânga. 
Fig. 1 72'2. Mormântul No. I I . Vedere laterală dreaptă. Fig. 1 72'0. Mormântul No. I I .  Vedere fron
tală. Fig. 1 72 ••. Mormântul No. I I .  Vedere verticală. Fig. 1 72,  •• Mormântul No. 1 1 .  Vedere occipitală. 
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7. Mormântul cu numărul 9 :  Dan. [Vf'zi 
figurile I7I '1-17I '5J . 

Craniul prezintă O mare pierdere de sub
stanţă postmortală înapoi şi a suferit - tot 
post mortem - o însemnată deformare : ma
sivul osos al feţei a fost împins îndărăt şi 
spre stânga. Acestea au împiedecat stabili
rea indicelor craniane celor mai Însemnate. 
Se vede însă uşor, că acest craniu intră în 
aceiaş categorie cu craniile (<Vladislav» şi 
«Cavaler de lângă cel zugrăvit>). E brahicran 

ca şi ele. Numai privit în norma verticală se 
înfăţişează cu o deosebire : celelalte două au 
conturul «sfenoid» (Sergi) , pe când el îl are 
intermediar între ellpsoid şi sferoid. 

Sexul : poate masculin. Vârsta ; trecută 
de 40 de ani. 

Printre oasele răvăşite, aflate în acest 
mormânt se află mai mult decât jumătate 
djntr'o mandibulă străină, a unei persoane 
adulte 1) .  

8. Mormântul cu numărul I I : «Fiul lui 
Radu Negru>). [Vezi figurile I72'1-I72,ol 

E vorba într' adevăr de o fiinţă tânără, 
între I6  şi 20 de ani. Indicele craniometrice 
sunt : 

Indicelebngjt.-Iat. : 86, deci hiPerbrahicran. 
Indicele vertical : 66. 1 ,  deci chamaecran. 
Indicele transversovertical : 76. 1, deci ta-

peinocran. 
Craniul e aşadar foarte lat. Dar această 

lăţime e patologică. E datorită unei sporiri 
a presiunii intracraniane, care şi-a mai lă
sat urmele şi sub forma unor impresiuni 
adânci şi numeroase pe faţa internă a cra
niului, datorite apăsării circumvoluţiilor. Iar 
bolta craniului e subtiată. E vorba de un , 
proces patologic cronic, probabil o hidroce
falie, vindecată, poate, cu mai mult timp 
înaintea decesului . 

') N. R .  Craniul «Vladislav-Doamnru> ( ? )  şi frontalul, au 
fost găsite sub pardoseală deasupra mormântului No. 9. 

El ar putea fi craniul ce lipseşte la mormântul No. 3. iar 
fronb1.lul ar putea să fie al Doamnei-lui Vladislav. 

Mandibula străină trebuie se aparţie craniului găsit de
asupra acestui mormânt. 

De notat aici şi existenţa unui os supra
numerar : tm os fontanelar lambda tic. [Oase 
fontanelare - în alt loc. - am observat şi 
la «cavalerul zugrăvit»] . 

De notat si o turburare a dentitiei : cani-, , 
nul drept n'a ieşit, - locul lui e liber 
fiindcă a rămas închis în grosimea osului, 
în care s 'a  desvoltat deplin, aşezat fiind oblic. 
Iar în legătură cu aceasta, incisivul lateral 
drept s'a întors pe loc de 90°. Măselele de 
minte n'au ieşit încă. Sincondroza sfeno
occipitală există încă. 

9. Mormântul cu numărul I2 : Soţia lui 
Radu-Negru. 

Osămintele etichetate astfel, au într' ade
văr o înfăţişare omogenă. 

Au aparţinut unei persoane adulte 
poate unei femei, judecând după forma 
şi curbura osului sacru - trecute de 30 de 
ani . Din craniu nu există decât frânturi din 
falca de sus, din cea de jos, din temporalul 
stâng. Sus, un premolar II stâng şi-a pierdut 
cuspidele prin tocire. Jos un molar III stâng 
arată şi el faţete pronunţate de tocire. Sta
tura (după o ti bie şi un humerus) : I m. 52-
I m. 58.  

Dintre pachetele cu oase care poartă în
semnarea «Soţia lui Negru-Vodă>), unul con
ţine osămintele unui tânăr : toate epifizile 
oaselor lungi sunt deslipite. Am întregit fe
murul stâng, ca să-I pot măsura. L-am găsit 
de 39 cm3. Statura ar fi atunci, pentru băr
bat de I m 53, pentru femeie de I m 49 1) .  

IO.  Mormântul cu numărul I 4 :  
Pe lângă câteva frânturi de oase lungi de 

om, şi oscioare de animale, o mare parte din 
bolta unui craniu de om matur, (după starea 
suturilor ŞI grosimea oaselor) , de tip bra

hicefal. 
* *" * 

N'am constat vreo urmă de rănire pe nici 
unul din obiectele ce mi-au fost încredinţate. 

') N.  R. Ose:nintele au fost găsite în cutia dela picioarele 
mormântului Radu Negru. Oasele bărbăteşti ar putea pro
veci din mormântul No. 4. găsit complet golit de orice os. 
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I NSCRI PŢI U N I LE RELIGl OASE GRECEŞT [ DELA 
BISERICA DOMNEASCĂ 

DE 

P. P. PANAITESCU 

Toate bisericile răsăritene au paralel cu 
iconografia lor şi o explicare în scris 
a acestei iconografii. Această explicare 

în scris constă adesea dintr'un simplu titlu 
care indică �ubiectul scenei respective din 
zugrăveală, alte ori ea ia forma unor ver
sete din Evanghelie sau a unor pasagii din 
cărţi liturgice în cari se face aluzie la sce
nele ilustrate de acele inscripţii. In sfârşit, 
aceste inscripţii pot fi scrise pe filactere 
( rulouri de h&.rtie) , cari sunt zugrăvite ca 
fiind ţinute în mână de diferite personagii. 
In acest caz, conţinutul inscripţiei e închi
puit ca fiind rostit de persoana care ţine în 
mână filactera refpecti vă. 

La Biserica Domnească din Curtea -de
Argeş, la pictura veche, inscripţiile religioase 
din aceste categorii sunt, în mare majoritate, 
scrise greceşte. Fac excepţie numai acelea cari 
ilustrează vieaţa Sf. Nicolae, altele de pe 
filacterele a doi ierarhi din altar şi câteva 
nume de sfinţi, cari sunt scrise în slavoneşte. 

Ne vom ocupa aci numai de inscripţiile 
greceşti, a căror examinare mai de aproape 
dă loc unor concluzii destul de interesante 
asupra şcolii artistice a căreI produs este pic
tura Bisericii Domneşti. 

Inscripţia principală-şi cea mai lungă din
tre cele religioase- este aceer din altar, sub 
icoana Maicii Domnului . Ea contine în în-

, 

tregime rugăciunea «"A�wv eoâv» . 

Buletiu:.li Comisiullii Monumentelor Istorice 

Iată acea inscripţie, păstrând ortografia ori
ginală 1 ) : 

1. (ilustr. no. 202) . 

A SHON EJ: THN OJ: A AHeOJ: MA K<APIZ>
IN J:E THN eEOTOKON. TIN AIMAKA PIE
TON KE llA NAMOMI TON KE MITEPA TO Y 
eE<O Y> IMON. THN < TIMIQ TEPAN TQN> 
XE<PO YBbM KE. <EN>iJ OSOTEFAN A EIJ(
<PITQE TQN J:EPA wIM, THN A iJ IA weOPQJ: 
eEON AOFO Y> TEKO Y<EAN THN ONTQJ:> 
eEOTOKON EE MEF<AA YNOMEN>. 

Iată aceea) filgăciune cu ortografia co
rectă : 
"A�LOV iariv w� aJ,r;()w� ţlauaetCSLV as r:ijv ()sor:6"ov, 
r:ijv alţla"ae�awv "al. navaţlwţlr;r:ov "al. ţlr;dea wv 
()sov ijţlwv. Tijv uţlwJdeav r:wv Xseovf3l.ţl "al. 
iv15o�odeav aavy"e{r;w� r:wv J:seacpl.ţl, r:ijv a15ta
cp()6ew� esov A6yov d"ovaav r:ijv ovr:w� esor:6"ov as 
ţlsyaÂVVOţlsv. 

(Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe 
tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea 
fericită şi prea nevinovată şi Maica Dumne
zeului nostru. 

Ceeace eşti mai cinstită decât Heruvimii 
şi mai slăvită fără de asemănare decât Sera
fimii, carea fără stricăciune pe Dumnezeu 
Cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat 
Născătoare de Dumnezeu, te mărim) . 

') o parte a acelei aş rugăciuni se află zugrăvită în gre
ceşte în cupola dela HUIezi, unde nu este urmă de greşeală 
ortografică, ceeace e natural având în vedere curentul literar 
grecesc care înilorea la cUItea lui Brâncoveanu. 
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Comparând inscripţia cu forma corectă a 
rugăciunii constatăm că, deşi inscriptia n'are 
nici o greşală în privinţa textului, totuş or
tografia este foarte barbară şi puţine sunt 
cuvintele scrise corect 1 ) . 

Tot în altar se găsesc alte inscripţi gre
ceşti pe filacterele ţinute în mână de Sf. Ie
rarhi ai bisericii . ACeste inscripţii sunt toate 
pasagii din Si. Liturghie, astfel încât aceşti 
ierarhi sunt închipuiţi ca rostind acele pasagii 
în altar, deci sluj ind liturghia în biserică. 

Unele din inscripţii [unt conforme cu pres
cripţiile Erminii zugravilor a lui Dionisie 
ieromonahul, carte scrisă cu mult după pri
ma pictare a Bisericii Domneşti, dar care ur
mează traditii mai vechi, altele însă se deo-. , 
sebesc de cele prescrise de acest canon al zu
grăvelii .  

II. Si. Ioan Milostivul (Ilustr. N o. 233) . 

K< YPI>E O e<EO>L HMQN LQLON TON 
A 4.0N LO Y KA I E Y  AOFILON THN KAHPO
NOMIA N LO r. TO llAHPQ<MA> . . . . .  

(Doamne Dumnezeul nostru mântueşte po-
porul tău şi binecuvintează moştenirea Ta. 
Implinirea) . 

In Erminia e prevăzut alt text al litur
ghiei. 

III. Si. Silvestru papa Romei (Ilustr. No. 
232) . 

O e<E>O<L> HMQN O Y  TO KPA TOL A NEI
-KA L TON KA I H ll OSA A KA TA AHll TOL 
O Y  TO EAEOL AMETPITOr-v [recte aţt€r(!TJwv } 

KA I H (/JIAA NepOllIA . ;  . . .  

(Dumnezeul nostru a cărui putere este fără 
asemănare şi slava neajunsă, a cărui milă 
e nemăsurată şi iubirea de oameri . . . . .  ) . 

In Erminia se prevede alt text. 
IV. (Si. Kiril) (IJustr. No. 2I7) . 

. ESEPETOL [recte e�at(!hw�} THL llANA 
FIAL A XPA NTO Y HllEPE Y A orIMENHL 
[recte vnBeevJ..OYlţt€V'TJ� }  Ll ELllHNIL HMON 
[recte np,wv J. . . . .  

(Mai ales pe Prea Sfânta, curata, prea bla
goslovita stăpâna noa.stră . . . ) . 

Intocmai după Erminia. 

V. Si. Petru din Al =xandria (Ilustr. No. 
232) . 

O e<EO>L, O e<EO>L HMON [recte ijp,w/J } O 
TON O YPA NION A P TO<N> THN TPO (/JH<N> 
TO Y llA N TOL KOLMO Y TON K< YPIO>N 
HMQN KAI fkEO>N I<HLO Y>N XP<1LTON> . . .  

(Dumnezeule, Dumnezeul nostru, cela ce 
pâinea cea cerească, hrana a toată lumea, pe 
Domnul şi Dumnezeul nostru Isus Hristos . . .  ) . 

Aceste cuvinte, cari dealtfel sunt începu
tul Sf. Liturghii, �e regăsesc în Erminia, dar 
sunt atribuite Sfântului Ioan Crisostom.  

VI. Ierarh cu numele şters (Ilustr. NO.233) 

KE [recte "al ] Ll OL HMI<N> ENNI [recte lvl ] 
L TOMA TI KE [recte "al ] MIA KAPLl I<Jj..> . . . .  . 

(Şi dă-ne nouă cu o gură şi cu o inimă . . .  ) . 

Nu se află în Erminia acest text din Li
turghie. 

Constatăm prin urmare în inscripţiile ie
rarhilor o ortografie ceva mai corectă ca la 
inscripţia «ă�wv 8CJ1:tv» . 

Să trecem aC!lm la inscripţiile scenelor din 
Noul Testament (Vechiul Testament nu e 
aproape de loc reprezentat în Biserica D?m
nească) . 

Aceste inscripţii sunt mai toate versete 
din Evanghelii şi voi indica la fiecare locul 
de unde sunt citate. De altfel nu toate inscrip
tiile scenelor Noului Testament mai sunt li�ibile azi, mai multe din ele fiind şterse Îil 
întregime 1 ) . . 

VII. Intâlnirea Mariei cu Elisabet (Ilustr. 
No. 23I ) . 

<KA I  EllAHL>eH llN<E Y>MA TOL <AFIO Y> 
<ATIO Y> H EAILABET. 

(Luca 1. 4I) . 
(Şi s'a umplut de Duh Sfânt Elisabet) . 
VIII. Recensământul (Ilustr. No. 282, a) . 

d IA TO EINA l> A Y TON ES OIKO Y KE 
[recte "al ] llA TPIAL Ll ABILl A llOFPA (/JALTE 
[recte anoy(!6:lpao8al } L YN MA PIAM TH MEM-

1) Observ că la două scene : «Irod întrebând �e înv
.
ăţat! 

şi «Irod şi :Magii� a rămas nespălată inscripţia postenoara 
românească (Versete din :Matei II. 4. şi :Matei II. 7) · 
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Fig 1 73. Biserica Domnească, ,-ed.ere interioară spre altar. 
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NHl:TE YMENH A YTQ FINEKI [recte ')'vvatxi ] 
<O Yl:lJ> EFFIJQ [recte lyxv<p ] (Luca II 4-5) . 

(Pentrucă era din seminţia lui David s'a 
scris cu Maria cea logodită lui femeie, fiind 
grea) . 

IX. Cristos cetind în Sinagogă. (Ilustr. no. 
2 27) · 

< KA l> A NEl: TH ANAFNONE [recte. ava 
')'VWVat ). KE [recte xai ] EllELJ OeH A YTd» . .  
(Luca IV. 16--17. 

(Şi s'a sculat să cetească. Şi i s 'a dat lui 
cartea) . 

X. Parabola Samariteanului. (Ilustr. 207) . 

A N<ePQll>Ol: TIl: KA TEBENEN [recte 

xad{Jal'Jlev ] AllO IEPO Y l:A< AHM EIl: IE
PIXQ,> KA I .1Hl:TEl: [recte }.'Yjomir; ] llEPI
EllEl:EN [Luca X. 30J . 

(U n om oarecare ce pogora din Ierusalim 
la Ierihon şi a căzut în tâlhari) . 

XI. Parabola fiului risipitor. (Ilustr. no. 
230) . 

H llAPABO.1I[recte naea{JoJ..i] ] TO Y Al:OTO Y 
[recte aaan:ov]. 

(Parabola rislpitoru1ui) .  
XII. Parabola fetelor înţelepte şi a celor 

nebune. (Ilustr. no. 215) . 

H LJ EKA llAPeENE [recte na(!JJBvat ). 

(Cele zece fecioare) .  
XIII. Hristos alungă pe  vânzători din 

templu. (Ilustr. no. 271) . 

<MH llOIEITE T>ON OIKON < TO Y llA TPOl: 
MO Y OIKON EMllOPIO Y>. (Ioan II. 16) . .  

(Nu faceţi casa tatălui meu casă de negu
ţătorie) .  

�IV. Schimbarea la  faţă. (Ilustr. no. 
249) · 

<O Y TOl: El:TIN O YIOl:> MO Y O A1A
< llHTOl:>. (Matei XVII. 5) . 

(Acesta este fiul meu cel iubit) .  
XV. Taina împărtăşaniei. (Ilustr. no. 

213) . 
.1ABETE, cJ>ArETE TO YTO El:TI TO l:OMA 

[recte ow,ua ] M O Y TO H II EP ' recte vnse ] IM O N 
[recte v/u]JV] K.1OMENON [recte XJ..WpeVOV). 

llHETE [recte nlele]  EE A YTO Y llANTEl:. 
TO YTO El:TI TO EMA [recte alţui ] MO Y TO 
THl: KENHl: [recte 'Y.at'Jl'fjr; ] LJ HAeHKHl: [recte 

�LaO�x'Yjr; ]  TO HllEP [recte {'ne(! ] IMON [recte 
vţtwv j 'EKXHNOMENON [recte ixXvv6,uevov]. 

(Corint. 1. XI. 24, Matei XXVI 28. Luca 
XXII. 20) . 

(Luaţi mâncaţi, acesta este trupul meu care 
pentru voi se frânge. Beţi din aceasta toţi. 
Aceasta este sângele meu al legii celei noui, 
care pentru voi se varsă.) 

XVI. Petru şi Ioan la mormântul lui Hris
tos. (Ilustr. no. 203) . 

. .. 0 A.1Ol: [recte ăJ..}.or;] MAeITHl: [recte ţta
O'Yjii]r;] <llPO> ELJ PAME TA XHON {recte ia
xwv ]  TO Y llET PO Y . . . . .  (Ioan XX. 4) .  

( . .  celalt ucenic a alergat înainte mai cu
rând decât Petru . . .  ) 

XVII. Petru şi Ioan povestesc Apostolilor 
că au văzut pe Hristos. (Ilustr. no. 205) . 

. .. <EE>HFO YNTQ [recte iţ'Yj')'ov'JIio ] TA EN 
T 1 [recte ifi ] O LJ .f? . . . .  (Luca XXIV. 35 ) .  

( . .  povesteau cele ce făcuseră pe cale . . .  ) 
XVII. Cristos în drum spre Emaus. (Ilustr. 

no. 204) · 

. . . <H> l:AN llOPEBOMENOI [recte nO(!eVO
,UeVOt ]  EN A YTH . . . . .  (Luca XXIV. T i) .  

(călătoreau în acea (zi) . . .  ) 
XIX. Cristos la Emaus. (Ilustr. no. 204) . 

EllErNQl:TI A YTO Y EN TO K.1Al:I TO Y 
APTO Y. (Luca XXIV. 35) . 

(L'au recunoscut pe dânsul la frângerea 
pâinii .) 

XX. Hristos apare Apostolilor după învi
ere. (Ilustr. no. 209) . 

KAI AllELJ OKAN [recte ini�wxav ] A YTQ 
l XeIOl: [recte lxOvor; ] QllTO Y [recte omov] 
MEPO Yl: [recte ţti(!or;). (Luca XXIV. 42) . 

(Iar ei au dat lui o parte de peşte fript. )  
XXI. Hristos apare din nou Apostolilor. 

(Ilustr. no. 2IO) . 

<ELJ>QeI [rf'cte i�Oe17 ]  MH [recte ţtOt ]  llAl:A 
EEO Yl:IA EN O YPANO [recte oveav0 ] KAI 
EllI FHl:. llOPE yeE<NTEl: O YN> MAe y-
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TE YLA TE {recte ţla()rrrevaau ] IIANTA TA 
EeN 1 {recte l()'V'YJ ]. [Matei :XXVIII 1 8-19J .  

(Datu-mi-s'a toată stăpânirea în cer şi pre 
pământ. Drept aceia mergând învăţaţi toate 
neamurile) .  

In cele mai multe din aceste inscripţii re
vine ortografia cu totul greşită dela inscrip
ţia «ăgwv e01;tV» . Totuş, observăm că pre
tutindeni textul Evangheliei este exact. 

In cupola bisericii se află zugrăviţi proo
rocii, cari şi ei au în mână filactere cu inscrip
ţii greceşti . 

Aceştia sunt : 
XXII. Proorocul Naum. (Ilustr. no. 277) . 

TAL1 E  AErEI K< YPIO>L IIANTOKPA TQP. 

(Astfel vorbeşte Domnul Atotputernic.) 
In Erminia aceste cuvinte sunt puse pe 

filactera l� Zaharia cel tânăr. 

(Am strigat în necazul meu către Domnul 
Dumnezeu şi m'a auzit) .  

Intocmai în Erminia. 
XXVIII. Proorocul Avacum. (Ilustr. no. 265) . 

K< YPI<EHLA KIKOA {recte 8laa'X�'Xoa ]THN 
A KOHN LO Y KAI EcJ>OBHeHN. 

(Doamne, am auzit glasul tău şi m'am în-
fricoşat. )  

[Intocmai în ErminiaJ . 
XXIX. Proorocul Ieremia. (Ilustr. no. 263) . 

TAL1 E  AErEI K< YPIO>L IIANTQKPA TQP 
{recte nano'Xearwe ]. 

. 

(Asfel vorbeşte Domnul Atotputernic) .  
(Cf. inscripţia no. XXII) . 
XXX. Proorocul Zaharia. (Ilustr. no. 265] . 

TO OPOL K< YPIO> Y IIANTOKPA TOPOL, 
OPOL ArIOL. 

XXIII. Proorocul Elisei . (Ilustr. no. 263) . (Muntele Domnului Atotputernic, muntele 

< Z>H K< Y P IO>L O e< EO>L KAI Zlj H sfânt. )  
P 1 XH {recte tpvX� ] MO Y.  

(VlU e Domnul Dumnezeu şi viu e sufletul 
meu) . 

Intocmai în Erminia. 
XXIV. Proorocul Daniil. (scris L1av'l]'I'}Â. 

ilustr. no. 277) . 

ErO {recte lyw ]L1 ANIHA EeQPO YN EOL 
{recte lwc; ]. . . . .  

(Eu Daniil am privit până ce . . . .  ) 
Intocmai în Erminia. 
XXV. Sf. IoanBotezătorul. (Ilustr. no . 265 ) .  

METANOHTE {recte ţleWvoeîre ] EIFrHKE 
{recte fjYYL'Xe ] rA P H . . . . .  

(Pocăiţi-vă căci s 'a  apropiat . . .  ) 
Intocmai în Erminia. 
XXVI. Proorocul Isaia. (Ilustr. no. 263) . 

YL1 0 Y  {recte lbov ] H IIAPeENOL EN 
rALTPI · EEI {recte UeL]. 

(Iată o fecioară în pântece a conceţmt. )  
Intocmai în Erminia. 
XXVII. Proorocul Iona (Ilustr. no. 278 ) .  

EBOHLA EN eAHP Y {recte ()J,.�tpeL ] MO Y 
llPOE K< YPIO>N TON e<EO>N KE {recte r.alJ 

HLIKO YLE {recte iw�'Xovae ] MO Y. 

Nu se află acest text în Erminia. 
Inscripţia de pe filactera proorocului Ilie 

e identică. (Ilustr. no. 278) . 
XXXI. Prooroc cu numele şters. (Ilustr. 

no. 263) . 

K< YPl>E rNQPILON MOI KAI FA QLOMA I 

(Doamne te-am cunoscut şi m'am bucu
rat) .  

Nu este în Erminia. 
XXXII. Sf. Ştefan cel Nou. (Numele sfân

tului e scris în slavoneşte iar inscripţia de 
pe filacteră greceşte) . (Ilustr. no. 258) . 

O YK APNO YMA I LE X<PILT>E, O Y  THN 
EIKONAN LO Y A TIMALQ, EEEXeQ MO Y 
TO LQMA , H r AQT A TEMNELeQ, OI II0L1 01 
EKKOIIELeQLAN. 

(Nu te neg Hristoase, DU necinstesc icoana 
ta, să-mi fie jupuit trupul, retezată hmba şi 
tăiate picioarele) . 

In Brminia este alt text pentru acest 
sfânt. 

Acestea sunt principalele inscripţii religi
oase greceşti. Celelalte sunt sau numai tit-
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Fig. I 74. Biserica Domnească, \'edere interioară spre sud-ye�t. 
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luri sau sunt prea scurte pentru a putea 
arăta un caracter deosebit de cele transcrise 
mal sus. 

Din felul cum sunt scrise aceste inscripţii, 
putem observa întâiu că existenţa greşelilor 
ortografice dovedeşte că zugravii nu aveau 
în faţă textul cărţilor sfinte după cari să co
pieze inscripţiile. Faptul însă că nu sunt gre
şeli de altă natură ca omisiuni sau interver
siunii de cuvinte dovedeşte că textele ce tre
buiau scrise la fiecare scenă erau ştiute per
fect pe de rost de zugravi. 

In orice caz, un lucru se desprinde clar din 
cetirea inscripţiilor : aceşti meşteri cari le-au 
scris erau foarte inculţi. Nu toate inscrip
ţiile sunt însă scrise de aceiaşi meşteri, căci 
unele sunt pline de greşeli altele, câteva co
recte, ca No. II, XIX, XXXII. 

Impresia generală este însă că predomină 
o ortografie barbară. Această constatare ne 
poate sluji pentru a determina şi proveni
enţa acestor meşteri, cari în orice caz sunt 
veniţi de peste Dunăre, cum dovedeşte stilul 
picturii. 

Dacă acum comparăm inscripţiile religi
oase grec.eşti dela biserica. Domnească din 
Curtea-de-Argeş cu acelea dela bisericile bi
zantine mai celeqre din aceeaş epocă, vedem 
că acestea din urmă nu prezintă aeeeaş orto
grafie incultă, ci din potrivă una mult mai 
corectă. 

Aşa de pildă la mănăstire8- Peribletos dela 
Mistra avem inscripţia următoare, un ver
set al Evangheliei care ilustrează scena în 
care Iosif cere lui Pilat trupul lui Isus : 

'Hec/n;'Yjae rov n�J.d.t'ov o ' Iwai]<q;> . . . . . ruv ţtaf)'Yj7:i]e; 

rav ' I<'Yjao>v. . . . .  q;afJov rrov <' Iovo>atwv . . . .  . 1) (Ioan 

XIX. 38) . 

D acă mai luăm un exemplu dela aceeaş 
mănăstire vedem că acelaş lucru îl vom con
stata la o inscriptie de pe filactera unui sf. 
ierarh al bisericii. 

') L. Millet. Monurnents byzantins de lVIistra. planşa 122.  
Legenda pusă de Millet pune greşit pe Nicodim în loc de 
Iosif. nume care se vede lămurit în inscripţie. 

Anume inscripţia reprodusă mai sus sub 
No. V. apare şi la Peribletos, însă fără gre
şala ce am constatat-o la Biserica Domnească 
r;{tov pentru r;wJw 1) . 

La Kahrie-Djami, unde s'a constatat că 
mozaicurile au o mare asemănare cu pictu
rile dela Biserica Domnească din Argeş, in
scripţiile religioase sunt deasemenea mult 
mai corecte. 

Inscripţia care însoţeşte scena «Recensă
mântului>} la Kahri�-Djami 2) este acelaş ver
set din Evanghelie (Luca II, 4-5) ,  ca la Bi
serica Domnească (inscripţia No. VIII) , dar 
nu are nici una din greşelile ortografice ce 
am constatat acolo. Inscripţia dela Kahrie
Djami este întocmai ca în textul Evangheliei 
cu accentele şi spiritele corecte. 

Acelaş lucru se constată pentru toate în
scripţiile dela această biserică, spre deosebire 
de cele dela Argeş. 

De pildă înscrip'ţia ce însoţeşte scena ma
gilor şi a cometei : Kal loov ţtay<oL> ano avaraAfj 

naeerSl·oVt'O. (Matei II. L) 3) sau porunca lui Irod 

de a omorî copii ; Tare 'Hewo'Yje; lo<wv> ou be

natxf)'Yj -uno rrov ţtaywv, ef)vţt<wf)'Yj> Atav %al ano

a'tsiae; aveiAe navwe; rave; €v B'YjrJ>Ae8,U r-al €v nilUL 
oetou; aV7:fje; ano ou;role; r-al r-arwdew . . . . .  (Matei II .  

16)4) . 

Aş putea prelungi lista exemplelor, dar re
zultatul ar fi acelaş. E de observat că la Ka
hrie-Dj ami cele mai multe din legendele sce
nelor în mozaic nu sunt ca la biserica Dom
nească versete din Evanghelie sau alte texte 
religioase, ci numai un simplu titlu. 

Oricum, se constată pretutindeni la Kahrie
Djami că inscripţiile sunt toate foarte îngri
j ite în ce priveşte ortografia şi exactitatea 
textului. 

De aci rezultă că m esterii inculti cari au , , 
scris inscripţiile dela Biserica Domneasc� nu 

') ibid, planşa I l O .  

2)  A lbum Kahrie-Djami, în «Izl'estia& institutului arheolo· 
gic rusesc din Constantinopol, Tem . XI.  Miinchen 1906. Fig. 
Nr. 88. 

3) ibid. fig. 'o. 9 1 .  
4) ibid. fig. No. 96. 
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Fig. 1 75. Biserica Domnească, ,edere interioară spre apus. 
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Fig. I76. Biserica Domne :lscă, vedere interioară spre sud. 
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pot fi aceiaşi ca acei cari lucrau la bisericile 
şi mănăstirile din marile centre politice şi re
ligioase ale imperiului bizantin. Această con
statare privitoare la provenienţa meşterilor 
cari au făcut inscri pţiiJ e de pe zugrăveli se 
extinde natural şi la autorii zugrăvelilor, căci 
nu e de admis că acei cari au scris inscripţiile 
chiar dacă nu sunt identici cu zugravii sce
nelor, ceeace e puţin probabţ1, a r fi de prove
nienţă deo( ebită. 

Prin urmare, cred că nu se poate spune că 
meşterii zugravi dela biserica Domnească au 
fost trimişi de împăraţii bizantini 1) . 

Nici nu mai putem crede că ei au venit 
din Byzanţ sau din 2lte centre mai mari bi
zantine. 

Care poate fi deci originea lor ? 
Se pot susţine două ipoteze. 
Aceşti meşteri au fost aduşi din centre bi

zantine de importanţă secundară, unde nu 
erau oameni mai culţi şi unde, deşi găsim 
mai multe monumente interesante, totuş 
constatăm în ce priveşte inscripţ iile religi
oase aceleaşi anomalii ortografice ca la Cur
tea-de-Argeş. 

Avem câteva exemple de astfel de inscrip · 
ţii din bisericile bizantine din Capadocia, in
scripţii reproduse de G. Millet, una dela Gu
eureme, aJta la Elmale-Kilisse 2) .  Astfel de 
biserici c1ădite şi zugrăvite de me5teri inculţi 
trebuie să fi fost şi în cele câteva centre pe
riferice bizantine ce rămăseseră pe coastele 
Dobrogei şi a Dunării şi ştim că aceste cen
tre aveau legături strânse cu ţările noastre 
şi tocmai în vremea când biserica Domneas
că era în lucrare, Nicolae Alexandru-Voevod 
Îşi aduce din unul din ele, Vicina, pe mitro
politul său grec. 

Astfel încât s'ar putea ca meşterii zugravi 
dela Curtea-de-Argeş s,ă fi venit din unul din 
aceste oraşe. 

1) O. Tafrali: Biserica Domnească din Curtea-de-A rgeş, în, 
Revista pentru istorie, arheologie şi filologie, XVI, 1 922,  p. 1 58. 

2) G.  Millet: Recherches sur l'iconograPhie de t'evangile aux 

XI V-X VI siecles. Paris, 1916, pp. 1 30 şi 366. 

Dar altă ipoteză este mai atrăgătoare. 
In Serbia se găsesc în secolul XIV o serie 

întreagă de biserici cari au o strânsă legătură 
cu biserica · Domnească din Arge5 din punc
tul de vedere al arhitecturii şi al picturii. 

Biserica Mateica are o mare asemănare ca 
arhitectură cu biserica noastră 1) , iar la cea 
din Kalenic regăsim influenţa mozaicurilor 
dela Kahrie-Djami dintre cari şi aşa de 
rara scenă a «Recensământului» 2) , aflată şi 
la Curtea-de-Argeş. Aceste biserici sârb eşti 
ale veacului XIV au în mare parte iconogra
fia cu legendele în greceşte . .  Aceste legend� 
greceşti �e regăsesc la Nagorica, GraGanica, 
Lesnovo, mânăstirea lui Marco şi chiar la 
Mateica şi Kalenic 3) .  Unele din zugrăveli se 
datoresc unor meşteri greci 4 ) , dar aceasta nu 
se poate spune despre toate zugrăvelile cu 
legendă în greceşte 5) . Era deci în parte în 
pictura sârbească o tradiţie greacă provenită 
din influenţa meşterilor greci şi păstrată apoi 
şi de sârbi. 

Astfel Încât este cu putinţă ca meşterii zu
gravi dela biserica Domnească din Curtea-de
Argeş să fi venit din Serbia. Ceeace ar ÎntărI 
întrucâtva această ipoteză este faptul că 
avem acolo alături de legende greceşti altele 
slavoneşti şi chiar în cazul icoanei lui Sf. 
Ştefan cel Nou numele este scris slavoneşte : 
G<E.1i> TH GT6<1>.!IH HOKI, iar inscripţia 
de pe ruloul ce-l ţine în mână este în greceşte. 
Oricum întocmai ca în Serbia era un ames
tec de limbă sIa vă şi greacă în aceeaş bise
rică 6) . 

* * * 
In ceeace priveşte legăturile inscripţiilor 

greceşti dela Biserica Domnească din Argeş 

1) ef. articolul d·lui N. Ghica în acest număr al Buletinului. 
2) P. Vucetic. La titterature et l' architecture yougoslaves, 

în publicaţia «La Yougoslavie,). Paris, 1 922, p. 83.  
3)  G.  Millet. Recherches sur l'iconograPhie, p .  632 şi figurile 

dela pp. 1 3°, 154, 357, 389, 584. 
-

4) ibid. p .  63 1 .  
5) ibid. p.  632-3. 
6) ibid. p. 63 1 .  

) 
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cu acelea prescrise de Erminia lui Dionisie 1) 
e natural să găsim deosebiri, când ştim că 
acest ma,nual a fost scris către sec, XVI 2) , 
Această Erminie reprezintă în parte Însă o 
tr2,diţie mult mai veche, 

Când vedem la Biserica Domnească unele 
inscripţii ca cele dela Ro, IV şi XXIII până 
la XXVIII identice cu cele prevăzute în 
Erminia, Înseamnă că avem aci acea tra-

1) M 'am slujit Fentru identificări de Erminia Grecească 
�thena, 1 853. 

' 

2) Didrcn. Manuel d'iconograPhie byzantine. Paris, 1 845, 
p .  XXXV, nota. 

diţie picturală şi că meşterii trebuiau totuş 
să fie buni cunoscători ai tipicului picturii 
bisericeşti bizantine. 

Aceste consideraţii ce reies din cercetarea 
inscripţiilor bisericeşti greceşti dela Biserica 
Domnească din Curtea-de-Argeş, rămân evi
dent să fie controlate cu rezultatele mai bo
gate pe cari le vor da cercetarea picturii şi a 
ştirilor istorice în legătură cu acest monu
ment. 

NB. - Textul românesc al inscripţiilor religioase l 'am 
luat după următoarele cărţi bisericeşti : Ceaslovul, Măn. Neamţ 
1 874. Biblia şi Evanghelia, B uzău 1856. Rânduiala SI. Litur

hi-i, Măn, Neamţ, 1 860. 
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PICTURA BISER1 CI I  DOMNEŞTI 
D I N  CU RTEA-DE-ARGEŞ 

DE 

1. lVIIHA1L 

H otărît lucru că evoluţia artei pictu
rale, cu caracter religios, la noi, 
începând din a doua jumătate a 

veac. XIV-lea, şi urmând până la prima 
jumătate a veacului al XIX-lea, se poate ve
dea la Biserica Domnească din Curtea-de
Argeş, care reprezintă, din acest punct de 
vedere, un adevărat muzeu de pictură bise
ricească. 

Trei picturi, diferite ca stil şi epoce, sunt 
reprezintate acolo. Cea mai veche e din vea
cul al XIV-lea, a doua dela r750, a treia 
dela r827. In prima pictură vedem înteme
ierea acestei arte la noi ; în a doua, localizarea 
ei la noi ; a treia şi ultima ne arată decadenţa 
acestei arte ; celelalte zugrăveli, de pe la r847, 
n'au nici un interes artistic. 

Pictura primitivă ne preocupă în primul 
rând, din ea vedem faza de desvoltare, în 
care se găsea în acea vreme, arta bizantină , 
care, mai târziu, a influenţat toată pictura 
noastră bisericească. 

O mare parte din episoadele religioase de
scrise în evanghelie sunt redate în pictură, 
pe pereţii celei dintâiu biserici mari ridicate 
la noi, de primii noştrii Voevozi - ceeace 
însă nu împiedică a afirma că şi mai înaintea 
ei, existau locaşuri de închinăciune, ştiut 

fiind că origina creştinismului la noi este 
foarte veche. 

Pictura aceasta este făcută după proce
deele vechiului meşteşug, adică, a fresca, 
tehnică în care s'a zugrăvit până târziu bi-

sericile noastre. Meşterii ce au luc.rat la ea 
sunt, în ce priveşte origina, străini : unul 
grec, celălalt slav ; acest lucru se vede di.n 
caracterul imprimat figurilor sfinţilor şi din 

inscripţiile greceşti şi slavone. 
Fiecare din ei are o manieră personală 

în execuţia con

J
Pţiilor lor, pe care ° da

torează şco alei conografice la care s'a 
format. 

Primul mester urmează traditia icon 0-, , 

grafiei greco-bizantine, celălalt mai mult al 
celei slave. Fiecare din aceste şcoli icono
grafice au predilecţie pentrll anume scene 
religioase, şi pentru o anumită formă în des
făşurarea lor ; aşa de pildă, Sârbii de multe 
ori zugrăvesc dela un capăt la cel'lalt al pe
retului, fără întrerupere, adică în frize. «Ca
padocia a transmis Sârbilor întrebuinţarea 
frizelor. Din contra, la bisericele din Mistra 
şi Athos, pictorii Greci şi Cretani «separă fie
care subiect printr'o bandă roşie brună» l ) . 

Aceste două maniere de a picta subiectele 
religioase se văd şi la Biserica Domnească 
din Curtea-de-Argeş, o dovadă că freseurile 
ei sunt făcute de doi maeştri deosebiţi şi ca 
origină şi ca şcoală. 

Totuş felul de a Zllgrăvi fiecare subiect se
parat, şi a-l încadra cu banda roşie precum
păneşte la pictura Bisericii Domneşti. Gă
sim însă şi câteva frize mari, desfăşurate 

') G. Millet, L'Iconograpbie de l 'Evangile, Paris, 1915, 

pag. 633-34 ·  
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Asemenea în celelalte fresce de pe acest 
perete, găsim calităţi remarcabile de compo
ziţie, şi încercări de atitudini şi mişcări ce 
ies din preocupările artiştilor dela Kahrie
Djami. Aşa de pildă, în scena ce reprezintă : 
Isus şi Apostolii adormiţi în grădina măsli
nilor (ilustr. No. 283 a) , vedem pe unul din 
apostoli, redat în momentul când, aţipind, 
capul lui face o mişcare bruscă de aplec2.re 
înainte, aşa fel, că spectatorul vede numai 
creştetul lui fără nici o trăsătură a obra
zului. Aceste încercări de atitudini noi sunt 
străine artei bizantine anterioare veacului al 
XIV-lea. Ra
cursiurile a
cestea îşi au 
ongma în 
arta renaş
terii. 

Pe pere
tele de apus 
al naosului 
sunt pictate 
trei scene re
ligioase, de 
dimensiuni 

relativ mari. 
Una din ele 

ratia acestor două scene în esenta asemănă-
J J 

toare, reiese că la acea din Domneasca se 
găsesc elemente pitoreşti noi şi străine mo

zaicului dela Kahrie-Djami. Astfel vedem 
noi personagii introduse în compoziţie, iar 

peisagiul este mult mai desvoltat. Influenţa 
renaşterii se resimte mai accentuată ad. 

A doua frescă de pe acest perete, este : 
adormirea Maicii Domnului (ilustr. N o. 253) , 
compoziţie de mare ansamblu şi unde se 
vede, că meşterii ce au zugrăvit-o au căutat 
să rezolve diferite probleme tehnice ce-i pre
ocupau ; aşa de pildă, vedem în partea 

stângă a ta
bloului (gru
pul apostoli
lor) încercăr� 
de armoni- ) 
zare a culo-

reprezintă : 
pe Iosif şi 
Precista fu

Fig. I Î9. Fuga în Egipt (Kahrie-Djami) . 

rilor pnnC1-
paIe, prin 
ajutorul to
nurilor com
plimentare. 
Gama cea 
mai bogată 
de culori şi 
tonuri, este 
întrebuinţa 
tă la această 
frescă, dela 

gând în Egipet (ilustr. No. 250) , ea este 

desvoltată în fonna unei flize. Intreaga 
acţiune a acestui episod evanghelic este 
desfăşurată, fără întrerupere, dela un capăt 

la celalt al peretelui. 
«La Kalinic ciclul copilăriei lui Isus, for

mează o friză în nartex» l) .  Acolo găsim 
această scenă redată. 

La Kahrie-Dj ami, această legen�ă este des
compusă şi redată separat la două timpane 
la pronaos (ilustr. No. 179) 2) .  Din compa-

1) G. Millet, L'Iconographie de l'Evangile, pag. 1 55-1 56, 
fig. u z .  

2 )  Sc-hmidt, Kahrie-Djalll i, pl .  XXXIX, No.  1 00-101.  

negrul grizat al fondului până la albastrul 
aerian al corului de ingeri şi serafimi ce în
conjoară cu făclii şi cântări pe cea adonnită. 
Cu mult sentiment şi căldură au zugrăvit 
meşterii această E:cenă, şi chiar prin atitu
dinile şi expresia de m â<hnire şi durere ce au 
dat figurilor de fen:ei şi apostolilor, se vede 
că au căutat să dea acestei scene un caracter 
patetic mai pronunţat. 

La Peribleptos, găsim o variantă mult mai 
redusă a acestei scene şi care e lipsită de 
amploarea aceleia dela Domnească 1) . 

1) G. Millet, Monuments Byzantins de Mistra, pl. u6. 

http://patrimoniu.gov.ro



P L A  N Ş A  X I  

/ 

http://patrimoniu.gov.ro



PICTURA :BISERICII DOMNEŞTI DIN CURTEA-DE-ARGEŞ 177 

A treia şi ultima scenă ce decorează acest 

perete, reprezintă : Christos se schimbă ]a 

faţă la muntele Thaborului (ilustr. No. 249) ; 
lucrare de artă, de valoare incontestabilă 

mare ; compoziţi8. acestui tablou este simplă 

şi impozantă în acelaş timp. 
Sus, pe trei vârfuri de stânci, cari repre

zintă muntele Thaboru]ui, vedem pe Isus 
Christos, înconjurat de lumină, la dreapta 
şi stânga sa profeţii Moise şi Elie ; ei nu sunt 
cuprinşi în : ({Cercul de lumină ce Înseamna 
gloria lui Isus Christos» 1) . La m ijlocul ta
bloului se găsesc două grupări, Isus Christos 
şi UCell1Cll 
săi Petru, 
Ioan şi Ia
cob, ur
când ŞI 
scoborând 
muntele 

Thaboru -
lui. Pe pri
mul plan 
al tablou
lui vedem 
numai pe 
doi dintre 

laltă scenă (ilustr. No. 261) ,  nu s'a putut sta
bili ce reprezintă: Erminia nu pomeneşte de ea. 

Tot aci vedem doi dintre cei sase sfinti J J 

ostaşi, martiri, ce se găsesc zugrăviţi la ca-
pătul de sus al fiecărui stâlp, precum şi două 
impunătoare figuri de prooroci (ilustr. No. 
254, 256) . 

La peretele de miază-noapte al naosului, 
găsim pictată scena : Christos, blagoslovind, 
cele cinci pâini şi doi peşti (ilustr. No. 266) ; 
diferitele momente ale acestui episod evan
ghelic sunt redate, fără întrerupere, în toată 
întinderea peretelui, în friză. 

La Kah
rie_Djami, 
găsim re
dată ace
astă scenă 
pe două 
pendenti -
ve la pro
naos, aco
lo ea este 
descom

pusă, for
mând do
uă tablou-

aceştia, n separa- . 
Petru şi Fig. 1 80. Fuga în Egipt (Kabrie-Djarui) te fiecare, 
Ioan, al treilea Apostol Iacob, lipseşte ; pare şi însăşi compoziţia tabloului, este altfel 
că această figură, a fost suprimată, din arauJ ată : aşa de pildă grupurile de perso
cauza firidei făcute îu perete, exact ]a locul nagii sunt distribuite în mai multe caturi 
ce ar fi trebuit să fie pictat acest Apostol .  suprapuse (ilustr. No. 181) 1) . Tot aşa pare 

La bisericile Muntelui Athos, şi în Er- că este redată această scenă la bisericile 
minie, sunt reprezintaţi întotdeauna cei trei Muntelui Athos 2) . 
Apostoli în această scenă 2) . Din coutra, în Serbia, l a  Manassia şi Kali-

Calitatea esenţială însă a acestei fresci, nic, �a este redată ca şi la Domneasca 3) . 
este armonia coloritului ei de un gust rafinat. La Domneasca găsim unele figuri, şi din 

Pe pereţii laterali, şi deasupra celor doi cele mai pitoreşti, cum e aceea a bătrânului 
stâlpi de apus se găsesc două compoziţii. 

fugărit de copil, şi altele, cari lipsesc în com
Una din ele :  minunea dela Cana (ilustr. poziţia dela Kahrie-Dj ami. 
No. 260) , se găseşte şi la Kahrie-Djami. Cea-

1) G. MilIet: L 'Iconograpbie de l 'Evangile, pag. 2 30 .  
2) G. Millet : L'Iconographie de l 'Evangile, pag. 226--28. 

Buletinul Comisiunii Mouumentelor Istorice 

1) Schmidt, Kahric Djami, pl. XLIV-XLV. 
2) G . l\lIillet, L'Iconograhpie de l 'Eval1gUe, pag. 654-655.  

S )  G. Millet, I,'lconographie de l'Eval1gile, pag. 652-653. 

1 1  
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La Domneasca, compoziţia aceasta ia o 
desvoltare mai bogată în motive pitoreşti ; 
atitudini şi mişcări noi, vedem la diferite 
personagii, unele din ele sunt redate com
plect Întoarse cu spatele spre spectator. 

Şi aci, peisagiul, ca element decorativ, are 
un rol mai important decât la Kahrie-Djami. 

Celelalte scene după acest perete sunt ur

Din descripţia sumară a picturilor din 
naos� vedem că pe peretele de miazăzi, sunt 
redate scenele ce reprezintă naşterea şi pa
timile Mântuitorului, iar pe cel de miază
noapte, sunt redate mai mult minunile lui 
Isus Christos şi câteva parabole. 

T U R L A  

mătoarele : Isus Christos tămădueşte pre cea La turlă, zece dintre cei doisprezece pro

ce-i curgea sânge (ilustr. No. 269) ; Isus Chri- feţi s'au găsit bine păstraţi, sub straturile 

stvs scoate din de var şi culori. 

Biserică pre cei ce Aceştia sunt : pro-

vindeau şi cum- fftul Zaharia, 

părau (ilustr. No. Osie, Daniel, Eli-

27I) ; Isus Chris- sei , Eremia, Ioan 

tos înviează pe Prodromul, A va-

fata lui Iair (ilus- cuson, Iona, Isaia 

traţia No. 272) ; (ilustr . No . 263, 
îngroparea lui I - 265, 277, 278) . 
sus Christos (frag- Doi dintr ei, N a-

ment, ilustr. No. um şi Ilie au fost 

270) ; Iosif cere lui complet renovaţi . 

Pilat trupul Domnului Construcţia corpului 

(ilustr. No . 270) ; şi pilda acestor profeţi, este 

celui ce a zidit turn (ilustr. masivă ; plin de gravi-

No. 273) . tate este caractelul fi-

In Erminie, nu le găsim des- gurii lor . In ati;:udini 

crise pe toate, de pildă : îngro- simple, aceste figuri de pro-

parea lui Isus Christos lipseşte ; feţi, sunt impozante şi ex-
acolo găsim : pogribania Domnului, presive în acelaş timp . Ele 

dar această descripţie nu corespunde ne amintesc anticele statui 

cu scena dela Domneasca. Tot aşa şi greceşti şi romane adorate 0-

cu pilda zidirei unui turn. ' dinioară în temple . , 
La bolta mică de lângă proscomidie, Dar mai ales, în stilizare a for-

sunt următoarele fresci bine păstrate Fig. 18 1 . Hristos blagoslovind mei, si simplificarea detalii-. , pâinile (Kahrie-Djami). J A · ' 

acestea sunt : pilda celor doi feciori lor se vede mruduea înde-

(ilustr. No. 230) ; Isus Christos tămădueşte părtată cu vechea artă păgână . 

pe  fiul omului împărătesc (ilustr. No. 227) Poza şi mişcarea acestor figuri, nu est,e 

şi Isus Christos, cetind în sinagoga jido- forţată ca a acelor dela Kahrie-Djami1 ) ,  cu 

vescă (ilustr. No. 227) nu corespund însă care dealtfel nici nu se aseamănă, şi uude 
vedem că caţ)etele au o mişcare forţată şi 
nenaturală, iar corpul rămâne Într' o poză 
statică şi rigidă .  

cu descripţia lor din Erminie. 

Toate celelalte picturi de aci, sunt aproape 

complet stricate de umezeală, şi nu se poate 

stabili ce reprezintau ele. 1 )  Schmidt, Kahrie-Djami. 
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Fig. 1 8 2 .  Schemă de distribuţia picturilor, spre răsărit, de 1. Mihail. 
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La Peribleptos, găsim unele tipuri de PfO
fcţi asemănătoare cu cele din Biserica Dom
m�ască 1 ) . 

La pendentivi dintre cei patru evanghe
lişti, ce se găsesc acolo, unul singur : evan
ghelistul Ioan (pendentivul de sud-est) 
(ilustr . No . 279) s 'a găsit întreg păstrat, cei
lalţi numai fragmente din vechea frescă, 
restul a fost completat . 

In partea de jos a pereţilor naosului, şi 
pe stâlpi găsim câteva tipuri interesante de 
sfinţi mucenici şi ostaşi, dintre care unele 
sunt binişor păstrate, iar altele, cum sunt 
cele de lângă ferestre, stric.ate mai rău 
(ilustr . No . 274) ' 

A L T A R U L  

La bolta altarului, este reprezintată, şe
zând pe tron, Maica Domnului cu copilul 
Isus în braţe, la dreapta ei sfântul Nicolae 
şi arhanghelul lVIihail, în stânga Sf . Ioan 
Gură de Aur, şi arhanghelul Gavril (ilustr. 
No . 1 ) . Figurile sunt aproape de două ori 
mărimea lor naturală . Pe figura Panaghiei, 
ce ocupă, centrul tabloului, se vede oarecare 
expresie de tristeţe, d�asemenea figurile ce
Jor doi Ierarhi au caracter, mai ales figura 
sf. Ioan Gură de Aur . 

Intreaga compoziţie e de un efect deco
rativ simplu şi impozant . Aceeaş stilizare 
largă a formii şi a draperiilor, fără preocu
pări de a intra în amănunte . Coloraţia este 
mai viguroasă aci decât la celelalte compo· 
zitii mari din restul bisericii . , 

La Pantanasa, găsim aceeaş scenă fără cei 
doi Ierarhi 2) . 

• Urmează un ciclu de scene la apsid a al
tarului, ce reprezintă diferite episode, după 
învierea lui Isus Christos - unele din ele 
fiind deteriorate n'au fost numerotate şi nu 
se găsesc reprod us'e . 

Pe peretele stâng (Dord) al apsidei , sunt 
reprezintate următoarele episoade rt>ligioase : 

') G. Millet, Monuments Byzantins de Mistra, pl. J 08 . 

') G. :\tillet, Monuments Byzantins de �fistra, pl. 1 3Î .  

îngerul bine-vesteşte mironisiţelor ;  învierea 

lui Isus Christos, (Hristos arătâDdu-s� miro
nisitelor le zice : bucurati-vă) ; mironisitele , , , 
vestesc apostolilor învierea Domnului (ilustr . 
No . 203 ) .  

Din alt ciclu : lăsaţi pruncii să  vi� la 
mine (ilustr . No . 206) , Parabola Sama
riteanului (ilustr . No . 207) , Isus Christos 

slobozind pe muierea cea prinsă în prea 
curvie (ilustr . No . 2 12) . 

Pe peretele de răsări t al apsid·ei, gă3im : 
Petru şi Ioan au venit la mormânt (ilustr . 
No. 203) . Cei doi apostoli în drum spre Emaus 
(ilustr. No. 204) , Isus Christos la Emaus frân
gând pâinea (ilustr . No . 204) , cortul mărtu
risirii (ilustr . No . 2 14) , împărtăşirea aposto
lilor (ilustr . N o. 2 13) . 

Pe peretele drept al apsidei gasIm : Isus 
Christos arătându-se apostolilor, a venit 
(ilustr . No. 20g) , Isus Christos pipăindu-se 
de apostulul Toma, Isus Christos apare din 
nou apostolilor (ilustr . No. 210) ,  Isus Chris
tos se arată Apostolilor în munţii Galileei 
(ilustr. No. 209), şi pilda celor zece fecioare 
(tlustr. No . 215)  şi Petru şi Ioan vestind 
pe apostoli (ilustr. No. 205 ) .  

Dintre aceste fresce, cele mai caracteris 
tice sunt acele �ari reprezintă cele trei mo
mente ale episodului dela Emaus. Tratate 
extrem de simplu , 

-
atât ca compoziţie cât 

şi ca colorit, sunt de un efect decorativ 
impresionant . 

«Cortul mărturisirii» , redat pe o friză des
făşurată pe toată întinderea apsidei, repre 
zintă momentul când Moise şi Aaron litur
ghisind în cortul mărturiei, cele douăspre
zece seminţii a lui Izrael vin' să aducă daruri. 
Prin strălucirea şi bogăţia odoare1or şi a 
vestmintelor fiecărui personagiu, şi prin ca
racterul ei decorativ, fastuos, fac ca această 
frescă să fie una din cele mai originale com
poziţii din altar. Aceasta este singura scenă, 
luată după vechiul Testament, şi o găsim 
foarte rar reprezintată în biserici . Descripţia 
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Fig. 1 83 .  Planul general de distribuţia picturilor pe epoci, - l.e plan de ' distribution des fresques de 
l 'Eglise, indiquant les epoques, de 1. Mihail. 
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acestei scene în Erminie este mult mai des
voltată 1) . 

Urmează friza ce reprezintă : sf . împărtă· 
şire a apostolilor (ilustr . No . 213) ; această 
frescă prezintă un interes tehnic deosebit, 
din ea se poate vedea clar cele două maniere 
în care este pictată bIserica . In această com
poziţie cei doi meşteri lucrează împreună, 
fiecare jumătatea tabloului ; aşa vedem că 
partea stângă este tratată mai sobru, gestu
rile ce fac cei şase apostoli sunt calme, de
senul lor este simplu şi greoiu, coloarea mai 
ştearsă . La cea
laltă jumătate a 
tabloului,din dre
apta, din contră, 
figuril e au mişcări 
vioaie, desemnul 
e făcut cu mai 
multă f i n e ţ ă  ş i  
fantezie, coloritul 
mai viu ; însuşiri 
ce se constată în 
toate picturile zu
grăvite pe pere
ţii de miazăzi ai 
bisericii, şi cari 
sunt făcute de 
meşterul grec. 

• • A A · ;' 
No . 217, 232, 233) , el ţm m maro per-

gamente cu inscripţii greceşti şi slavone ; 

figurile acestea sunt redate în trăsături 

energice, ele au ·caracter . Din nefericire 

unele din aceste impozante şi caracteristice 

figuri de ierarhi sunt stricate (cele lângă 

fereastră· şi catapeteasmă) . 
Tipuri de ierarhi asemănătoare cu acestea 

găsim la mitropolia din Mistra 1 ) şi la Bron
tochion 2) . 

P R I D V O R  

In nartex găsim următoarele picturi ce 
se aseamănă cu 
cele dela Kahrie-
Dj ami 3) : cei pa
tru sfinţi muceni
ci de pe arcade 

(ilustr. ·No . 297) , 
sf. Andronic şi alţi 
trei a căror nume 
e şters . 

Din firida dea-
supra u ş e i  d e  
intrare în naos : 
Isus Christos pe 
tron. şi atitudinea 
ctitorului, f ă  r ă 
îmbrăcămintea 
lui, care, la  Kah-

Cealaltă jumă- Fig. 1 84.  Adonnirea Maicii Domnului. Biserica Domnească (Târgovişte) .  rie-Djami are cu 
tate a acestei compoziţii, ca şi cea mai mare totul alt caracter . 
parte a picturilor după pereţii de miazănoapte Aceeaş atitudine, ca a ctitorului din Dom� 
sunt făcute de celălalt meşter, sârb probabil . neasca, o găsim şi la lVIanuel Paleologul, dela 

Meşterul acesta, lipsit de fantezia şi abili- s-ţii Teodorii, din lVIistra 4) , acolo ctitorul 
tatea tovarăşului său, este cel care 8. zugrăvit este reprezintat fără biserică. 
arhidiaconii din proscomidie (ilustr. III) . Un alt portret găsim şi pe stâlpul stâng 

La Peribleptos găsim ceva asem ănător, din faţa altarului, planşa VII ; şi lucru 
întru câtva, cu această compoziţie 2) . ciudat că acesta este un cavaler în zale, 

In partea de jos a altarului sunt zu- având coiful, pavăza. şi lancea, lângă dânsuJ , 
grăviţi : si . Grigoric, si . Vasilie, si . Kiril, sf. lucru ce nu se obişnueşte în bisericile de 
Spiridon, sf. Ioan lVIilostivul, sf. Petru Răsărit, unde chipurile de ctitori, sau 
din Alexandria, sf . Silvestru şi un sfânt 
Erarh al cărui nume e sters (ilustr . 

') M. Didron, Manuel d'Iconographie, pag. 99. 
2) G. Millet, Monumcnts Byzantins de Mistra, pl. l !  2 .  

1) G. Millet: MOlluments Byzantins d e  MistTa, p l .  84 .  
2) G.  Millct : Monuments llyzantins de 1\1istra, pl .  93.  
3 )  Schmidt : Kahrie-Djami, pl. I,XI. 
4) G. Millct : Monuments Byzantins de Mistra, pl. 9 1 .  
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PICTURA BISERICII DOMNEŞTI DIN CURTEA-DE-ARGEŞ 

donatori întotdeauna sunt reprezintate fă
ră arme, şi nici în costum de răsboinic . 

Tot în pronaos găsim zugrăvită : vieaţa şi 
minunile sf . icolae,  în patru frize desfă
şurate de jur-împrejurul pereţilor . Astfel 
vedem naşterea sf. Nicolae (ilustr . No . 295 ) ,  
Sfântul se dă la dascăI să  învete carte, , 

sf . Nicolae se hirotoniseşte preot (ilustr . 
No . 287) , cei trei oameni încătuşaţi (ilustr . 
No . 287) , Sfântul se arată în vis împă
ratului Constantin şi lui A vlavie (ilustr. 

o .  293) , Sfântul izbăveşte pe cei trei voe
vozi d in moarte 
(ilustr . No . 293) , sf. 
Jicolae, aruncă au-

rul în casă (ilustr . 
o .  288) , Sfântul 

taie copacul în care 
locuiau dracii (ilus
traţia No. 299) , şi 
Sfântul înviind pe 
corăbierul în corabie 
(ilustr. No . 299) ' 

In Erminie găsim, 
între alte scene, des
crisă şi adormirea si. 
Nicolae,cu care se în
cheie vieaţa sfântu-

1!::,i;:;;;;;:�� �!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ici ,  acea�tă scenă li r-
Fig. 185.  Sf .  Ioan Botezătorul seste la Domneasca . 

(Ep. Argeş înainte de restaurare) . 
' C l 1 1 e e  a te scene 

sunt următoarele : Iosif, logodindu-se cu 
Precista, o primeşte din sfântC' Sfintelor 
(ilustr . o .  28y) , Intrarea în bi,:;erică a Năs
cătoarei de Dumnezeu (ilustr .No . 290) , apoi 
soboarel�, din cari numai unul se păstrează 
mai bine (ilustr. No . 286) , şi , în sfârşit, cu 
câteva fragmente din «Raiul şi Iaduh>, ce 
au mai răma:; pe pereţi, se termină şi aci 
descripţia sumară a picturilor primitive . 

RESTAURARILE IN TRECUT ALE 
PICTURII 

Se pare că vechile picturi dela Biserica 
Domnească din Curtea-de-Argeş, au iuf1u-

enţat pe meşterii ce, mai târziu, au zugrăvit 
alte biserici . 

Aşa de pildă, la episcopia de Argeş se pot 
recunoaşte unele tipuri d� sfinţi că sunt 
imitate după modelele primitive dela Bi
serica Domnească, de exemplu : sf. Ioan 
Botezătorul (ilustr . No . 185) , fresca care se 
află astăzi în muzeul naţional est:! o copie 
după acelaş tip al s-tului Ioan Boteză
torul (ilustr . N o . 243) , ce se găseşte la Bise
rica Domnească pe peretele care desparte 
naosul di.:: vestmântar ; acelaş lucru Ş1 cu 
unii din sfinţi ostaşi . 

Deasemenea la 
Biserica Domnească 
din Târgovişte, gă
SIm scena care re
prezintă : adormirea 
Maicii Domnului 

(ilustr . No . 1 84) că 
este copiată după 
aceea care se află la 
Biserica Domnească 
pe peretele de apus 
(ilustr . Jo . 253) . 

Fie că această 
scenă este o copie a 
celei aflate acolo 
înainte de restaura
rea lui Brâncovea- Fig. 1 86. Sf. Dimitrie (Ep. 

nu, fie că meşterii de Argeş, înainte de restaurare) .  

ce au făcut restaurarea atunci, au luat mo
delul dela Domneasca din Argeş, rezultatul 
este acelaş, adică că meşterii noştri zugravi 
se inspirau des, în trecut, din pictura Bise
ricii Domneşti din Curtea-de-Argeş . 

Un document edificator în această pri
vinţă, şi unde se invederează influenţa ce 
a avut pictura Bisericii Domneşti din 
Curtea-de-Argeş, asupra meşterilor zugravi, 
până târziu în veacul al XVIII-lea, este 
manuscrisul cu No . 4 .602 al Academiei Ro
mâne . In realitate acest manuscris, este un 
caiet de schiţe şi miniaturi colorate, o co-
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Fig. 189. lrod Întrebând învăjaţii (de pe mss. 4602) . 

-, 

Fig. 190. Batjocorirea lui Hristos (de pe mss. 4602) . 

Fig. I 9 I .  Isus ducând crucea (de pe mss. 4602). 
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PICTURA BISERICII DOMNEŞTI DIN CURTEA-DE:ARGEŞ 

cu totul lipsite de calităţile celorlalte picturi 
mai vechi, şi, deşi P�H că sunt făcute după 
rămăşiţele şi conturul vechilor picturi, totuş, 
atât ca coloare cât şi desen, sunt lipsite de 
interes artistic şi ne arată că ele sunt făcute 
de un simplu meşteşugar . 

In afară de cele două reparaţii mari, fă
cute una la 1 750 şi alta la 1827, s'au făcut 
în decursul vremii şi mici reparaţii parţiale 
ale picturilor ; astfel, în parte găsim zu
grăveli de pe la 1 847, şi cari au fost lăsate 
nefiind altele mai vechi dedesubtul lor, iar 
alte picturi şi mai recente, de pe la 1875, 
făcute în ulei au fost curăţite . 

ORNAME TICA BISERICII , 
DOMNEŞTI 

Ornamentatiile Bisericii Domnesti din , , 
Curtea-de-Argeş, se împart în două, unele fă-
cute în veacul al XIV-lea, iar altele la 175° . 

Cele dintâi au un rol bine determinat, ele 
separă şi încad;ează diferite zone ale pic
turii, după cum se vede la altar şi naos, de
asemenea la turlă încadrează ferestrele şi 
nişele cu profeţi ; în colo nu vom găsi orna
mentaţie, fie la draperiile figurilor, fie în 
altă parte ; iar la altar puţinele ornamentaţii 
ce se găsesc sunt făcute în colori- discrete şi 
n'au însemnătate . Vechea pictură păstrează 
în totul un caracter sobru . 

In această privinţă Kahrie-Dj ami 1 ) este 
mult mai bogată în ornamentaţii şi motive de 
decor, ce au cu totul alt caracter şi nici nu se 
aseamănă cu cele dela Domneasca din Argeş . 

Ornamente1e în stil brâncovenesc, făcute 
la ' 175°, sunt mai numeroase şi variate, ele 
sunt inspirate din plante, flori şi după chi
limuri vechi, le găsim la chenare la catape
teazmă (ilustr . Jo . 22) , împrejurul ferestre
lor si la îmbrăcămintea sfintilor, formând , , 
borduri la poale şi gât, ele au rolul de a 
împodobi picturile în stil brâncovenesc fă 
cute atunci, şi sunt îI!. caracterul acelui stil . 

In rezumat, putem spune că cele trei pic
turi din Biserica Domnească, de diferite !?ti-

luri, reprezintă cele trei faze principale prin 
care a trecut pictura religioasă la noi (Mun
tenia) , dela începutul ei strălucit, până la 
decadenţa acestei arte ; lucru ce a durat cinci 
veacun . 

Prima pictură, cea din veacul al XIV-lea, 
reprezintă prototipul bizantin al picturii re
ligioase la noi . 

A doua pictură, în stil brâncovenesc, repre
zintă faza când această artă de origină străină 
se localizează şi capătă un caracter specific 
românesc, şi distinct de al celorlalte neamuri . 

A treia pictură, dela 1827,- ne arată ultima 
fază, decadenta acestei arte . , 

Nicăiri mai bine ca la Biserica Domnească 
din Curtea-de-Argeş nu se poate vedea de 
cum s'a desfăsurat acest lucru, si din acest , , 
punct de vedere ea se poate socoH un ade
vărat muzeu de artă religioasă . 

RESTAURAREA RECE TA A PICTURII 
BISERICII DOMNEŞTI 

La restaurarea recentă a picturilor Bi
sericii Domneşti din Curtea-de-Argeş, înce
pută la 1916, s'a căutat în primul rând să 
se scoată la lumină picturile primitive, cele , 
din veacul al XIV-lea, iar unde acestea lip
seau, se lăsau acele care veneau la rând 'ca 
vechime . Dealtfel să nu se creadă că toată 
pictura veche era acoperită cu tencueli, ci 
numai o parte mică, cea mai mare parte 
însă era acoperită cu două straturi de zu
grăveli, făcute una la 1750, alta la 1 827, 
acestea au fost curăţite, scoţându-se la iveală 
pictura veche ; unde însă aceasta era acope
rită cu tencueli ,  se proceda în felul -următor : 

Ca să se afle dacă se mai găseşte vechea 
frescă dedesubt, se făceau sondagii din loc în 
loc, în tencuială, şi dacă rezultatul era po
zitiv, se proceda la extragere, bucată cu bu
cată a tencuelilor suprapuse . Aceste ten
cueli aveau de obiceiu doi' centimetri gro
sime, ele au fost fixate în partea de jos a 

') SchmidtL Kahrie-Djami, 
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Fig. J92.  R ugăciunea lui Crist, după extragerea frescelor suprapuse. 

Fig. J93. Sfânt din dreapta tâmplei, apărând sub fresce suprapuse . 

Fig. I 9 4 .  Schimbarea . la faţă, înainte de exlragerea frescurilor supraptlse. Fig. 195. Tâmpla bisericii la începutul spălării. .-J 
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pereţilor din pridvor în partea unde lipsea cu 

desăvârşire orice pictură . Şi compoziţia ten

cuelii primitive pe care s'au zugrăvit fres

curile veac. XIV-lea este deosebită de aceea 

suprapusă la 1827 de Pantelimon. 

Aşa de pildă vechiul strat de tencuială, 

de grosimea a trei centimetri este făcut 

aproape numai din var curat, amestecat cu 
paie tocate, iar frescurile mai noi sunt făcute 

din var amestecat cu mult nisip şi c âlţi. 
Odată descoperită fresca veche, se pro

ceda la curătirea si con-, , 
solidarea ei în felul urmă
tor : se spăla de pulberea 
de var ce o acoperea, apoi 
se întărea şi se fixa ten
cueala ei , dacă se desprin
sese de pe zid, după aceea 
se astupau găurile făcute 
în cursul reparaţiunilor 
trecute, din loc în loc, 
pentru ca să prindă ten
cuelile suprapuse, şi se 
completau acestea cu 
tonuri neutre . 

lVIijloacele întrebuinţa
te era u din cele mai simple 
şi pentru spălarea ei nu se 
întrebuintau solutii ce ar , , 
fi adus vreo vătămare 
colorilor . 

puri le apostolilor şi a lui 1 .  H. ŞI mal 
ales capetele lor, făcând · găurile pentru 
prinderea tencuelilor noi pe alături (ilustr. 

o. 192 şi 193) . 
In lmele locuri însă, unde lipsea orice 

urmă de pictură, ca de pildă la bolta mică 
de apus, din dreapta, pe peretele de miazăzi, 
s 'au zugrăvit din nou câteva scene din pa
timile Mântuitorului, ele reprezintă : Isus 
Christos judecându-se de Irod, craiul jido
vesc ; spălarea şi hotărîrea lui Pilat ; Isus 

Christos în d.rum spre 
Golgota ; şi pironirea lui 
Isus Christos pe cruce . La 
bolta mică, din stânga, 
s 'au zugrăvit din nou : 
Christos în pustiu, Isus 
Christos se ispiteşte de 
diavol, şi câteva me
dalioane cu Prooroci din 
boltile mari si mici din " , 
altar . 

Toate aceste picturi 
sunt făcute în tempera . 

Picturile vechi, ce erau 
Fig. 196. Sf. Ion din absidă, Înainte de spiilare. 

In partea de jos a 
pereţilor, noasull1 i, la 
locul unde vin stfăni1e, 
vechile tencuieli fiind 
măcinate şi lipsind comp
let . au fost refăcute, iar 
draperia înconjurătoa
re a fost făcută din nou, 

acoperite cu stratul de tcncueli sunt urmă-
• toarele : din peretele de apus : schimbarea la 

faţă, în întregime acoperită ; la bolta mică de 
lângă vestmânta.r : sfânta spălare a picioa
relor, rugăciunea cea de peste fire, şi alte 
câteva fragmente din celelalte locuri şi cari 
se pot vedea fixate pe pereţii pronaosului . 

Un amănunt interesant este şi faptul că 
zugravul ce a acoperit vechile frescuri, la 
1827, deşi simplu meşteşugar, fie din pie
tate, fie din cunoaşterera valorii vechilor 
picturi a căutat să păstreze intacte chi-

în frescă, şi după. rămăşiţele celei vechi . 
Aspectul general al picturilor Bisericii 

Domneşti din Argeş, restaurate şi comple
tate, astfel , au avantagiul că păstrează lmi.
tatea ansamblului, şi al armoniei generale ; 
în opoziţie cu celălalt mod de restau
rare, mai ştiinţific, şi al cărui spirit este 
de a nu se completa pictura în locurile 
unde lipseşte, decât cu un ton neutru ge
neral şi lmiform. 

Un exemplu la noi al acestui fel de restau
rare este biserica Sf . Ioan din Suceava . 
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INSCRIPŢI I SLAVE RELIGIOASE DIN BISERICA 
DOMN EASCĂ DELA CURTEA-DE-ARGEŞ 

DE 
V .  BRĂTULESCU 

-

Potrivit obiceiului din Biserica de Ră
sărit, ca icoanele să fie însoţite de 

câte o lămurire a subiectului ce înfă-
ţişează 1) - în Biserica Domnească - dife
ritele momente din vieaţa Sf. Nicolae, zu
grăvite înlăuntrul bisericii, au astfel de lă
muriri scrise în limba slavă. 

La unele din aceste icoane, inscripţia 
slavă se poate citi, la altele, cu unele 
adausuri poate fi întregită, iar la altele din 
cauza vremii este aproape în întregime 
ştearsă. 

Dăm mai jos transcrierea slavă de pe 
diferite ilustraţii, însoţită de traduceri cum 
şi unele explicări. Fig. 295 înfăţişează naş
terea Sf. Nicolae Pom[Ab. ]('1'[ RO] c.ruro HHKMdH 2) . 

Ih1straţia de alături înfăţişează pe Sf. 
Nicolae primind abecedarul din mâna unui 
dascăI bătrân. 

De observat că alfabetul acl este cel 
grecesc, nu slavon, cum ş'ar părea, şi aceasta 
potrivit cu faptul că Sf. Nicolae a învăţat 
carte grecească. 

Ceva mai în lături alţi doi şcolari cari 
ţin o filacteră cu inscripţie greacă, pe cât 
pare, începutul evangheliei lui Ioan. 

(292) . KO[HC'l'dH'I'] HWh. qdPb. (\iin )�4JdE'I'b. AdpH 
CR�'I'b.IM'h. AI [ ""mE ]M'h. : Constantin ţar dă daruri 
bărbaţilor sfinţi . 

1) Cf. şi art. d-Iui P. Panaitescu din acest număr: In
scripţii religioase greceşti. 

2) Vezi "Iconografia", Tip. Cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 

1903, pag. 203. 

(29I) . . . . . . . . .  KOHC'I'dHAHH qdPC'I'RIO RomiE 
(Sf. Nicolae arătând) lui Constantin împă
răţia lui Dumnezeu. 

(293) (în stânga) CT'h. HHKOAdH idRA-kE'I' C� 
dRAdRilO 'I'H E  Sf. Nicolae se arată lui A vlavie 
355 (anul) . 

(293) (în dreapta)- CT'h. HHKMdH H3RdRA-kE'I' 
l' M""mb. \ii CM[Ep'l'b. ] Sf. Nicolae isbăveşte trei 
bărbati dela moarte. 

J 

(299) (în stânga) CT'h. HHKOAdH [AIOAH'I'R""] 
'I'ROP� Sf. Nicolae făcând rugacmnea, 
(în dreapta) Sf. Nicolae taie copacul în care 
mulţime de draci îşi aveau culcuşul. 

(288) r AI""mH cnPHHOC""'I'b. Adpb. CTMO HHKMdH. 
Trei bărbati aducând daruri Sf. Nicolae J , 

(în dreapta) c'r'h. HHKMdH AdRd""'I'b. 3Ad'l'O r. Sf. 
Nicolae dând aur trei (pungi) . 

Dacă fentru aceste icoane, ca şi pentru 
ale celorlalţi Sfinţi, va fi crezut că e ' de 
ajuns o simplă lămurire, pentru icoana ce 
înfăţişază Adormirea Maicii Domnului, me-. 
şterul nu s'a mulţumit numai cu atât, şi 
îndemnat, poate, de ctitori - icoana fiind 
şi prea cunoscută -a scris un imn de laudă 
din care n'a mai rămas decât partea dela 
sfârşit. Imnul acesta se cântă în mod deo
sebit pe opt glasuri, la Vecemia cea mare 
din ajunul sărbătorii Sf. Mării, face parte 
din ciclul cântărilor cari încep cu «Doamne 
strigat-am)} şi închee acest ciclu. Partea dela 
început, aproape mai mult de jumătate, lip
seşte, iar aceea care a rămas pe alocuri 
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admite şi 'alte lecturi, lucru ce ar putea 
isca unele confuzii din cauza lipsei textului. 

Textul întregit, aşa cum urmează, este luat 
din mineele slave păstrate în ms. la Aca
demia Română şi anume după ms. 127 dela 
Mrea Neamţul, din sec. XVI, foarte asemă
nător cu ms. 273 .dela Mrea Bistriţa din 
acelaş secol, iar traducerea după mineiul 
pe luna August tipărit la Râmnic la 1780. 

[E.rHdlJAlAH"I"'" MdHORfHif"'h ro R'l!. CJ\A0\( 
HrHocHiH dnCAH WHAdKI1I RI1ICOlJf R'l!. 3H"'dfMH 
AOWAfWf np-RlJC'T'drO H iKHR'l!.Hd4A1AHdro TH� 
T-RAd AIQHf3H-R MHI1I3ddXJ\. 

llP-RRIlIWHAIAI iKf HHCHillAl CHAill C'l!. CRHMIl 
RAAKOIQ npHwfAwf Hro npHAI'T'HOf H �PfCR-RTMf 
T-RM npfACillAdJ\uif O\(iKdC'l!."''l!. WM'l!.iKHMH 
np-RKpdCHO iKf . npfAHAAldXJ\ H Hf RHAHMO R'l!. 
nidXJ\ np-RRI1IWHHMIl 4HHOHd4A1AifM Cf RCf U,�U,d 
Hro WTPOKORHU,d npiHAf R'l!. 3M-RTfRPdTd H CHJ\ 
np-R] 1) MHpHO nOAHM[-R]Tf [n�CHO Tf]KJ\41dro 
[C]R-RTd [MdTPll TOJ\ HOpdAH RIlCf CHAHOf 
4]iiKOM'l!. ciîcfHIf 1llliC Hd Hil iKf R'l!. 3HpdTH Hf 
MOiKfMIl H TOH AOCTOHHJ\ %C'T'Il R'l!.3AdTH [Hf� 
MO] 4lHO TOJ\ HO np-RH [3f41HOf] np-RXOAWrll 
R'l!.C-R KJ\MIlICAil T-RMiKf np4CTd dRU,f 2) npUCHO 
[C'l!.] iKHROHOCHIlI"' [Il U,]pfMIl H pOiK [A] C'T'ROA''l!. 3) 
iKHRJ\41H MOAH CAI R'l!. HJ\ C'l!. XPdHH'T'H H CiîC'T'H 
ro R'l!.C[Kor]o [npH]Mrd npOTHR[Hd] HORRIlIJ\ 
AIQAH TROAI TROf HW 3dC'T'J\nAfHif C'T'dJ\iKdXOA'" 
R'l!. R-RKIlI CR'R'T'oidRAfHHO OAlHAd [d]iK [d] Af"'". 
(inscripţia în josul fig. 253) . 

August 15 

La vecemia cea mare, după «(Doamne stri
gat-am» , Slavă şi acum. (Se cântă pe 8 gla
suri) . 

Cu acest prilej ţin să mulţumesc părintelui Madgearu 

care mi-a dat preţioase lămuriri în ce priveşte partea ci

teaţă din inscripţii cum şi în privinţa invocaţiei. 
1) Până a:ci inscripţia e ştearsă cu desăvârşire . 
2) I-n fotografie s'ar putea cetl şi 0111/1' şi aceasta pentru 

că, -odată cu reînoirea picturii, s'au reînoit şi slovele, şi pe 
alocuri, meşterul n'a urmat exact trăsăturile vechi, din care 
cauză, la citirea unor cuvinte se naşte confuzie. 

3) S'ar putea ceti HlKACTR,\\ pentru aceleaşi motive. 

Glas. Î .  Cu voia cea dumnezeeşte stă
pânitoare de pretutindenea a purtătorii de 
Dumnezeu Apostolii de nori pre sus fiind 
ridicaţi .  

Glas. V. Ajungând la  prea curatul ş i  de 
vieaţă purtătoriul tău trup cu dragoste l-au 
sărutat. 

Glas. II. Iară puterile cereşti cele mai 
înalte cu al său stăpân viind, de Dumnezeu 
primitorru şi prea curatul trup petrecându-l, 
cu spaimă fiind cuprinse prea frumos mergea 
înainte. 

Glas VI. Şi ne văzut striga mai marilor 
cetelor celor mai de sus :  Iată împărăteasa 
tuturor dumnezeeasca fiica au venit. 

Glas. III. Ridicaţi porţile şi pe aceasta 
frumos o primiţi pe maica luminii cei pu
mrea fiitoare. 

Glas. VII. Că printr'însa s'au făcut mân
: tuire la tot neamul omenesc spre care a 
căuta nu putem. 

Glas. IV. Şi aceştia a-i da cinste vrednică 
cu neputinţă este că a acesteia mărirea 
covârşeşte toată mintea. 

Glas. VIII. Pentru aceasta prea curată 
de Dumnezeu născătoare pururea cu pur
tătorul de vieaţă împărat şi cel născut al tău 
vieţuind, roagă-te neîncetat să păzească şi 
să mântuiască de toată asupreala cea pro
tivnică pe norodul tău cel nou . 

Glas. 1 .  Că pe tine folositoare te-am câ
ştigat şi  în veci luminată te fericim. 

In ce priveşte inscripţia de mai jos scrisă 
cu mai multă artă, dar mai puţin ortogra
fică, cu oarecari completări, este o invocaţie 
pE'ntru credincioşii cari intrau să se roage 
în acest aşezământ al primilor Basarabi : 

[QfAoRf4] f ROiKIH H R-RPHiH pdHf CASiKH'T'fAIQ 
[npH] sau [RXO]iKAfHif R ['l!.] �dPCTRIO XPHC'T'OROIQ 
HdCA-RAHH [  K'l!.] . 

(Omule şi robule credincios a lui Dum
nezeu, slujitorule, la intrarea (în biserică) să 
fii moştenitor al împărăţiei . lui Hristos) . 
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INSCRIPTII SLAVE DE PE . ' 

FILACTERE 
P. CANCEL 

Fig, 2I7, 1 .  r[ocnoAJ H ROiKE H [tlJ W'h. nOMAlHH 
rp-RWHH& ptlCh.1 'T'RO& npH3HRtI'T'H 
HtlM'h. HAlAl 'T'ROE C [RAlJ'T'OE H no
K"tlH-REAI • • • • "AI I )  

(Doamne Dumnezeul nostru pome
neşte pe greşiţii robii tăi (când este) 
nouă a chema numele tău sfânt Şi ne 
închinăm) . 

Fig. 217, 2 .  r [ocnoAJ H WEAHpO'T'tlAlh.1 H AI [HJ"
[OCJI'H& AA'h.rO'T'p'h.n-RAHRE H MHoro 
"IHMC'T'HRE R'h.HO�[ WH J 

(Doamne cu îndurările şi mila lung răb
dător şi mult milostiv ascultă . . . . .  ) �) 

1) Ultimele două litere rămân fără nici o noimă. Dacă 
admitem că ele nu sunt MI ci ,\I�, cum s'ar părea (căci ră
mâne un loc gol pentru piciorul absent al lui AI, loc gol, 
care astfel ar fi prea mare) atunci am ceti : nOlLldHdl;\"'l� adică 
nOKAdH'ki.\I[OI] [H 1Al� adică : închinatul nume în loc de ne în

chinal'u . 

Interpretarea ultimă ar avea avantajul că n'ar lăsa de 

o parte ultimele două litere. 

Oricum este o scăpare şi într'o lectură. şi în cealaltă a 

scriitorului ,  făcută la ultimul rând. 
2) Ar putea fi WI;l,-POTd,\\" fi adică : îndurărilor şi, dar 

AIHAOCTHK. care e instrumental mă face să admit lectura WI;l,

POTd,\lkI H pentru WI;l,POTd,\IH H ; "  pentru H se întâlneşte în aşa 
zisa invocaţie şi e curent în mediobulgară. Am admis instru
mentul la ambele substantive. 

Aceea] neglijenţă se observă şi la ultimul rând dela 
lectura cealaltă. 

Poate fi în traducere şi : 

Doamne prin etc . . .  în loc de Doamne cu etc. 

P. CANCF.L. 

P. S.  1 .  Ultimele două litere fac parte din cuvântul H,\I� 

(nume) - interpretare către care înclină mai mult d·l  Prof. 
Cancel şi scrisoarea în întregime - cu puţine adausuri şi 
intreg iri - este rugăciunea antifonului III, pe care preotul 
o zice în altar. 

(A se vedea Liturghierul rugăciunea antifonului III).  

Nota � .  Ca �i cea de mai sus, cea de a doua scrisoare 
întregită cu cuvintele : AlMHTBK. HdWK. HB"HAlH r,14C AlOMHi4 

IldWlrO - r ugăciunea noastră şi ia aminte glasul cererii noastre 
- este rugăciunea antifonului I dela liturghie. 

.IV. Liturghier rugăciunea antifonului I) . 
v. B .  
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BISERICA VALEA DAN U LU I  
DE 

N .  IORGA 

Se crede de obiceiu, prea uşor, că toa
te comorile pe cari le cuprinde Curtea
de- Argeş sunt cunoscute şi, mai mult 

sau mai puţin, studiate . E o greşeală . 
Din pictura dela j umătatea veacului al 

XIV-lea a Bisericii Domneşti ca şi din arhi
tectura împodobită cu sculpturi atât de în
florite şi delicate a Bisericii episcop ale, s'a 
desfăcut, în curs de mai multe veacuri, o in
fluenţă de artă, care s'ar putea uni şi cu 
vechile tradiţii de ceramică, pe cari le întâl
neşte cineva, deo parte, în frânturile de vase, 
de o împodobire cu totul particulară, cari 
s 'au scos din ruinele palatului domnesc, iar, 
de alta, în curioasele vase cu trei figuri de 
păsări cari se păstrează în muzeul şcolii ce
ramice din oraş şi până la lucrurile, în cari 
mai trăeşte ceva din datinele trecutului, ale 
mahalalei olarilor din oraş . In ceeace pri
veşte pictura, cutare biserică a Sfinţilor In
geri înfăţişează, într'o pictură cu totul nouă, 
mai Două chiar decât recopiarea după 1827 
în Biserica Domnească a unei picturi mai 
vechi, între altele chipurile, de o înveştmân
tare atât. de caracteristică pentru secolul al 
XIV-lea, al Iru Alexandru Basarab şi a 
Doamnei lui, o cină a lui Irod, cu o splen
didă prezintare a mesii şi cu apariţia, într'un 
colţ, a doi l ăutari cari vin să zică ceV3 
înaintea regelui şi oaspeţilor lui, cari arată 
că modelele dela Biserica Domnească mer
geau pretutindeni . Pe de altă parte, mo · 
deste1e începuturi de arhitectură pe cari le 

Bu!etinul Comisiunii ):loDumentelor Istorice. 

prezintă Biserica 01ari10r, atribuită de in
scripţia de deasupra uşii începutului seco
lului al XIV-lea , şi care, într'adevăr, cu cele 
două termina ţii poligonale ale ei, cu intrarea 
pe laturi, cu massivul turn şi ciudata scară 
exterioară, având un acoperiş pitoresc, p ră
vălit, care duce la clopote, a fost repede pără
sită pentru ca, în orice încercare ulterioară, 
ceva din splendoarea bisericii lui Neagoe să 
se întâlnească . 

In aceste câteva rânduri n'avem alt scop 
decât acela de a înfăţişa, într'un sat mărgi
naş, Va.lea Danului, ce se păstrează din 
aceste tradiţii, constituind, în împrejurări 
modeste, un interesant monument al vechii 
noastre arte . Satul însuş aminteşte, fără în
doială, nu un Dan oarecare ci, în atât de 
vechea formă a genitivului, cu articolul post
pus al numelui personagiului eponim, pe 
unul din cei doi voievozi care, în veacul al 
XIV-lea şi începutul veacului al XV-lea, au 
purtat nUmele de Dan. 

De sigur că, din vremi foarte vechi, va fi 
existat acolo o biserică de lemn sau de zid 
de proporţii mai mici ; la sfârşitul veacului 
al XVIII-lea însă, când episcopia de Argeş 
a fost întemeiată pentru cărturarul Iosif, om 
care dela început s'a pătruns de spiritul tra
diţii şi, cum arată mărturia unui călător 
străin, a pus să înnoească, după tradiţiile 
cele bune, pictura din biserica sa de mult 
părăginită . In Valea Danului s' a ridicat, prin 
îngrij irea acestui ctitor de vlădicie, şi a lui 

13 
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Meletie Iconomu, O nouă biserică de zid, pu
ternică, pe  care O avem şi astăzi întreagă în
nainte a noastră, purtând inscripţia, pe care 
o reproducem ad, interesantă şi în ceeace 
priveşte stilul şi mai ales în ceeace priveşte 
normele de purtare ale enoriaşilor faţă de 
dânsa, interzicând îngroparea în tindă, în 
pridvor, în faţa şi în j uruJ bisericii, «jocurile» 
în curte, (crnâncările» şi «băuturile» precum şi, 
fireşte, (<Înjurăturile şi bătăile» cu prilejul 
JudeCăţilor relative la holde şi fâneţe : 

«Intru sla
va s f i n t e i  
cei de o fiin
ţă de viaţă 
făcă toarei şi 
nedespărţi
tei Troiţe şi 
întru cinstea 
şi lauda ace
lui întru sfin. 
ţi părintelui 
nostru Nico
lae Mirali
chiei, s' au zi
dit această 
sfîntă besea
rică din te-

toate cîte au trebuitu s'au şi tîrnositu acumu 
de însuşiu prea sfinţia sa, fiindu anulu de la 
zidirea lumei 7319, iară de la Cristos I8rr  

Oct. I .  
Aceste porunci să  le  păzească preoţii din 

porunca arhierească pînă ce va sta besearica 
aceasta. 

1 .  Pre nimenea sa nu îngroape în besea
rica. nici în tindă nicea aicea în predvor, nici 
înaintea besearicii spre partea apusului, nici 
împrejuru besearicii lîngă zid, şi morIDÎntu

rile să fie de
partate de 
zid de patru 
paşi de om, 
că pentru a
ceia s 'au fă
cut curtea 
mare şi adîn
cimea gropii 
să fie de 6 
palme. 

melie pentru 
dragostea şi 

Fig. 197. Biserica Valea Danului. 

2 .  La vre
mea cînd se 
cunună oa
menii să nu 
îngădue a se 
face jocuri în 
curtea 

"
be

seancll nICI 
datoria către sfântul acesta Erarh al sme
ritului 1 episcop al Argeşului Iosifu, avându 

părtaşu la cheltuială pre cuviosul Meletie, 

iconomu alu acestii sfintei Episcopii, la toate 
câte pînă acumu s 'au lucrat şi s 'au făcutu ; ca

rele ostenitoriu au fostu din începutu pînă 

sau săvărşitu ; şi pentru cinstea cătră sfinţii, 

după cari îşi au numirile, s'au adaos la icoa

nele ceale lr ari şi chipurile alu sfîntului şi 

dreptului Iosifu logodniculu şi alu sfantului 

Meletie Patriarch Antiochiei, şi pentru că 

mai înainte au fostu altă besearică prea 
mică şi de lemnu, unde loculu n'au lăsat a se 
face aceasta de zidu,  deci săvîrşinduse cu 

afara împrejurul curţii, nici să se facă măn
cări sau băuturi. 

3. Judecăţile cu precini de stricăciunii hol
delor şi fînaţilor din care să întîmplă înjură
turi şi bătăi nici de cum să nu se primească 
a se urma.» 

La intrarea în curtea clădirii, turnul se ri
dică puternic având un j umătate acoperiş de 
şindrilă care, din fericire, n'a fost înlocuit cu 
urîta tablă din zilele noastre. La clopote se 
merge pe o scară exterioară deschisă printr'o 
largă uşă îndreptată spre stânga. 

Biserica ea însăş prezintă un pridvor des
chis, sprijinit pe patru stâlpi fără capite le 
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B I SERICA- YALEA DA�1JL 1 

Fig. 198. CIopotniţa Bisericii " alea Danului. 

Fig. 200. Tâmpla Episcopiei de Argeş, aşezată în 
Biserica Yalea Danului. 

Fig. 199. Clopotnita Bisericii "alea Danului. 

Costum modern. 

195 
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ornate. O lungă tindă, împodobită cu firide 
în formă de  paralelogram, sub brâu, iar d ea
supra brâului pătrate, destinate unei picturi 
care se păstrează bine şi până acum. Strane 
se rotunjesc în dreapta şi în stânga şi altarul, 
de formă circulară, încheie eleganta zidire 
peste care apasă un lurn de zid care şi-a 
păstrat neschimbat forma dela început. 

La întrare, ceeace loveşte, este marea fru
museţe a timpIii dela biserica din Argeş care 
a fost înlocuită, cum se ştie, prin ciudată mo
bilă de metal pe care gustul lui Leconte du 
Noiiy a pus-o în faţa altarului, îngăduind 
credincioşilor să vadă aproape tot ceeace s� 
petrece înlăuntru. Nu s'ar putea fixa cu si
guranţă data acestei foarte îngrijite lucrări 
în lemn : ea nu e fără îndoială din vremea 
lui Iosif, ci simţitor mai veche, căci compa
raţia între tâmpl8. bisericii Sf. Gh�orghe 
Nou sau cea dela Biserica CotroceniJor, con
servată astăzi în muzeul de antichităţi, de o 
parte, şi între tâmpla din secolul al XVIII-lea 
a Bisericii Sft. Gheorghe din curtea mitro-

poliei din Iaşi, arată foarte bine deosebirea 
între stilul mai simplu al celor dintâi şi între 
fantastica împodobire a celei de a doua. Ca
tapeteasma dela Argeş este cu mult mai 
simplă chiar decât ceeace dădeau cu multă 
discreţie sculptorii brâncoveneşti , la sfâr
şitul veacului al XVII-lea. 

Dragostea de artă se observă dealtminteri 
şi în vieaţa satului înconjurător unde se 
cântă frumoase, autentice arii populare. 

In sfârşit, un amănunt care poate interesa 
este acela că vechiul costum, pe care-l poartă 
şi astăzi preotesele din sat, cuprinde, în 
ceeace priveşte marama elemente împru
mutate evident dela costumul Doamnelor 
de odinioară, precum e aproape sigur că 
splendoarea fotelor, cusute cu aur pe roşu 
ale acestei regiuni, nn este decât imitaţia, 
purtată din vreme în vreme, a veştmintelor 
împărăteşti pe care domnia începătoare a 
ţării româneşti le a împrumutat din Bizanţ 
ŞI din sucursalele lui slave din Balcani . 

B I B L I O G R A F I E  
HISTOIRE DE L'ART ROUMAIN ANCIEN 

PAR 

N. IOR GA ET G. BALŞ 

Yoluillul de -f I I  pp. editat în ) 922 la Boccard, Paris, cu
prinde în cea mai mare parte un studiu al d-Iui Iorga 
asupra evoluţilmii artei române până la începutul veacului 
al XIX-lea şi un studiu asupra arhitecturii religioase mol
dave datorit d-Iui G. Balş. 

Lucrarea e binevenită pentru lumea străină, faţă de care, 
în ceeace priveşte arta, expresiunea cea mai palpabilă a 
culturii unui popor, eram cu totul necunoscuţi străinătăţii 
şi În stare de inferioritate faţă de yecini, mai ales după ce 
apăruseră studiile Institutului rus din Constantinopole asu
pra m:mumentelor din Bulgaria ; lucrarea d-lui Filow asupra 
artei bulgare şi a d-lui Millet asupra artei sârbe. 

Din acest punct de vedere, importanţa monumental ei lu
crări a d-lui Iorga egalează opera sa : (,Geschichte des rttma
nischen Volkes» în nobilele sale năzuinte de a face cunoscut 
poporul român�sc, sub toate aspectel�, străinătăţii. 

Bazat pe un material enorm, d-sa face o mare sinteză 
asupra cunoştiinţelor ce avem azi asupra monumentelor noa-

stre istorice, care în multe probleme va servi de îndreptar 
oricărui cercetător al monumentelor şi yechei noastre arte. 

O calitate, de mare preţ, faţă de tendinţele unora din 
vecinii noştri, este că d-sa judecă foarte obiectiv. D-sa ex
clude dela primele pagine un şovinism ce n 'are ce căuta în 
cercetările ştiinţifice, şi face o largă parte influenţelor arti
stice venite de peste hotare. 

D-I Balş, cunoscut prin cercetările sale pentru stabilirea 
influenţei artistice a centrelor balcanice asupra desvoltării 
artei noastre dă un foarte documentat studiu mai ales .asu
pra arhitec�i i  moldave. Foarte interesant este planul Bi
sericii Rădăuţi, pe care d-sa il dă şi care este singurul plan 
basilical ce-l avem în arhitectura noastră religioasă. Pro
blemele suscitate de d-sa prin numeroasele documente 
ce le aduce, vor forma de sigur baza studiilor mai largi, în 
urmărirea evoluţiei artei noastre. 

Volumul, foarte bine ilustrat, este UD frumos prinos adus 
vechii culturi a ţării aceşteia. V. D. 
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Fig. 20 1 .  Plan de distribuţie a panourilor cu fresce spre altar. - Plan de distribution des fresques vers l'aufel. 
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FRESCE DIN VEACUL AL XIV-LEA 199 

Fig. 202 . Maica Domnului între Sf . �icolae, Ioan şi Arhangheli, 1 pe planul fig. 201 . 
La Vierge el les Sai71ts Jean el Nicolas. 

Fig. 202 a. Detaliu. - Delait. Fig. 202 b. Detaliu. - Detai!. 

AI,TAR 
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Fig. 203. Mironosiţele yestind ţe apostoli. Petre şi Ion la mormânt, 4, 5 plan. 

Les saintes femmes annoncent la resHrrection attX apâtres. Pierre et } ean arrivent au tombeatt. 

Fig. 204. Hristos spre Emaus, 6-7 pe plan. - Le C/zrist a Emmaus. 

Fig. 205. Petre şi Ion ,estind pe apostoli,  8 pe plan. - Pierre �t Jean annoncent la res urrection aux ap6tres. 

ALTAR 
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FRESCE DI:.: YEACUL AL X I V-LEA 201 

F g. 206. Lăsaţi copii să \"ie, .3 .  pe plan. Parabolă, 2 pe plan. 
Le Chrisl bhzissanl les pelits enjants. Parabole. 

Fig. 207. Parabola Samariteanului, J 3 pe plan. 

La parabole du Samarita·in .
. 

Fig. 208. Ornament, 3 1  pe plan. 
Ornement. 

ALTAR 
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Fig. 209. Hristos arătându-se apostolilor. Hristos se arată în munţii Galileii, 17 .  9 pe plan. 
Le Christ apparaissant aux apâtres. Le Christ apparatt aux apâtres sur la montagne de GaliUe. 

Ornament, 19 pe plan. 
Ornement. 

Fig. 21 0. Hristos apare din nou apostolilor, 10, 1 J pe plan. Fig. 2 12. Pilda muerii ce a păcătuit, 2 1  pe plan. 
Le Christ apparait aux apâtres. Le Christ absout la femme adultere. 

ALTAR 
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2°4 BULETI�UL COMISIUNII MONUMENTELOR ISTORICE 
FRESCE DIN VEACUL AL XI"-LEA 2°5 

Fig. 2 13. Jmpărtăşirea .n.l'VOLVW'V', pe plan. 

Fig. 2 14.  Cortul măItunsirii, 14-16 pe plan. 
MOise el Aaron ce18brent la liturgie dans le tabernacle du te;noignage. 

ALTAR 

http://patrimoniu.gov.ro



BULETINm� COMISIU.NIJ MON MENTELOR ISTORICE 

Fig. 2 1 5 .  Pilda ce:or zece fecioare, 25 pe plan. 
La parabole des dix vierges. 

Fig. 2 1 6. Sf. Ostaş martir, 1 1 7 pe plan, 
Saint militaire Martyr. ' 

206 

ALTAR 
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Fig. 2 1 7. Sf. Spiridon, Vasile, Grigorie, Chiril, 26, 29 pe plan. 

Saint Spiridon, Saint Basile, Saint G'l'cgoil'e, Saint C)l1'iite. 

A LTAR 
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Fig. 2 18. Maica Domnului (rugătoare), 32 pe plan. 

Madone O1'an!e. 

Fig. 2 19. Sf. Pantelimon, 43 pe plan. Fig. 220. Sf. Ciru, 42 pe plan. 
Sain! PantelBmon. Sain! Cyr. 

Fig. 2 2 1 .  Dansul Ierodiadei, 48 pe plan. 

La danse d'Herodiade. 

ALTAR 
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FRESCE D� VEAC L AL X IV-LEA 2°9 

Fig. 223. Tăierea capului Sf. Ion, 49--50 pe plan. 
La decollation du Precurseur. 

Fig. 222. Sf. Ion Botezătorul în închisoare, 41 pe plan. 
Saint ] ean Baptiste en prison. 

Fig. 224. Sf. Ostaş, 1 I8 pe plan. 
Saint militaire. Fig. 225. Hristos deasupra cavalerului ;ugrăvit. 

Christ au-dessus dt' p01'trait .du chevalier • .  

ALTAR 

T 5  
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Fig. 227. 

Fig 2 29. SI. pustnic, 45  pe plan. 
Saint Ermite. 

Fig. 230. Parabola fiului perdut, 55. 56 pe plan 
La parabole l'enfant prodigue. 

BULETINUL CO}IlSIUNII MONUMENTELOR ISTORICE 212 

Fig. 228. Ornament pe extrados. 246 pe plan. 
O'lIemen' . 

• 

Fig. 231. !ntâlnirea Precistei cu Elisabeta, 1 pe plan. 
La satutation de la Vierge el d'Elisabeth. 

ALTAR 
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Fig. 232 .  Sf. Petre din  Alexandria şi SUivestru al  Romei, 105 ,  104  pe plan. 
Saint Pierre d' Alexandlie, Saint Silvestre, pape de Rome. 

ALTAR 
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Fig. 233. Sf. Ion Milostivul şi Sf. Erarh. 103. 102 pe plan. - Saitlt Jean l'A um61lier, Saint Eveque. 

ALTAR 
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Fig. 2 3 5 .  Sf. Matir, 1 1 3  p e  plan. Fig. 236. Sf. :\Iatir, 1 14 pe plan. 
Saint Martyr. Saint 'Martyr. 

Fig. 240, Inger, 82 pe plan. 

Ange. 

Fig. 237. Sf. Ostaş, I l S  pe plan - Saint militaire. 

Fig. 238. Ornament, 20 pe plan - Ornement. 

Fig. 234, Sf. Pustnic, 136 pe plan. - Saint solitaire. Fig. 24 1 .  Sfânta spălare a picioarelor, 83 . 84 pe plan . - La sainte ablution. Fig. 239. Ornament (panou1 77) .  - Ornement. 

ALTAR 
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• 

Fig. 243. Sf. Ion Botezătorul, 77 pe plan. Fig 244. Ornament pe extrados. 247. pe plan. 

Fig. 242. Sf. Ostaş martir, 81 pe plan. 
Saint militaire . 

Fig 246. Draperie cu urme din patru straturi suprapuse. 206 pe plan. 
f' estiges des q uatl-e couches de peintttre. 

Saint Jean Baptiste. 

\ 
ţ 

' -

Fig. 247. Plan de distribuţie al panouri! cu fresce, spre v est. 

Plan de distribution des-:tresqlles. 

Ornement. 

Fig. 2'45. Sf. Mina, 78--80 pe plan. - Sainl M inas. 

}o'ig. 248. Rugăciunea cea de peste fire, 85-86 pe plan. 
La frriere du Christ. 

ALTAR 
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25 [ a 

Fig. 250. I"uga în Egipt, 161 ,  162 pe plan. - La Fuite en Egypte 

Fig. 252 a Fig. 252 b. 
Fig. 251 a. Sf. Ostaş JD , 1 2 1  pe plan. - Sain/ militaire. 
Fig. 2 5 1  b. Sf. Ostaş JDartir, 1 20 pe plan. - Sain/ mili/aire. 

Fig. 252 a, b. Sfinţi profeţi, 109, 1 1 2 pe plan. - Saints jwophelBs. 

FRESCE DIN VEACUL AL XIV-LEA 221 

251 b 
VEST 
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Fig, 253. Adormirea luaicl. ll1nu1ui. 1 6 3 ,  164 pe plan, 
L'A PII<'tl 

FRESCE DIN VEACut AL XIV-LEA 

VEST 
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Fig. 254. Sfânt, 139 pe plan. - Saint. 

Fig. 255. Sf. Dumitru, 1 2 1  (jos pe plan) . 
Saint Dem#re. 

Fig. 256 Sfânt, 74 pe plan. - Saint. 

254 
VEST 
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Fig. 257. Ornament pe extrados. - Ornemenl. 

Fig. 258. Sf. Ştefan cel nou pe stillpul I 29 (stânga) pe phill 
Sai.t Eti�nlU.  

BULETINUL COMISIUNII MONUMENTELOR ISTORICE 

Fig. 259. Ornament pe. extrados. - Ornemen/. 

Fig. 260. Minunea de la Cana, 1 3 !, 137 pe plan. - Les noces de Calla. Fig. 2 6 1 .  Pilda neghinelor, 1 34. 1 3 5  pe plan - La parabole de l'ivraxe. 

2 26 

VE;ST 
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Fig 262. Planul de distribuţie al panourilor cu fresce spre Nord. - Plan de distribution des Iresques vers Nord. 

Fig. 263. Profeţii : Elisei, Isaia, Ieremia (turla 142-145 pe plan) - Les proPhetes : Elisee, [sa/ie, ]lremie. NORD 
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Fig. 264. Ornament pe ciubuc, 245 pe planul de vest - Ornement. 

Fig. 265. Proorocii : Ion Botezătorul, Avacum, Zaharia (turlă, 1 5 1-150 pe plan). 
Les proPhetes : ] ean Baptiste, Habacuc, Zacha'Yie. 

NORD 

http://patrimoniu.gov.ro



F RESC E  ))1 ).: q·;.\c n . .-\ L X I\" ·l,E:\ B ULETI2\UL co�n S I U � J T  �·ro� U�IE�TELOR ISTO R I CE 

Fig. lo6. !su;; blagoslovin<l cele __ ',- I , i  :.::'t Lduissant les cinq pa.in�. 

1"".  :!08. Ey anghel;stuJ Luca, 1 58 Fe plan. - Sainl I.1IC i't:t·ang.'liste. 

).: O R D  
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Fig. 269. Hristos tămădueşte pe cea ce-i curgea sânge (62, 63 pe plan) . - Le Christ guerit I'htJmo1'rois:;e. 

Fig. 270. Ingroparea lui Hristos, şi  Iosif cere lui Pilat trupul Domnului, 68--71 pe plan. 

Le Christ mis au tombeau; ] osePh demandant le corps du Seignettr. 

NORD 

B uletinul Comhiuoli :'o1onumentelor Istorice 1 6  
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Fig 2 7 1 .  Hristos alungă vânzătorii din templu� (64, 65 pe plan). - Le Christ chasse les !Jendeuys du temple. 

Fig. 272. Hristos învia7.ă pe fata lui Iair, 66, 67 pe plan. 
Le Cltrist l'essuscite la lille de ] a'ire 

NORD 

16' 
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Fig. 273.  Pilda celui ce a zidit turn, 72,  73 pe plan. 
La yarabole de celui qui voulait batlr Hne tou'r. 

Fig. 274. Si . Ostaşi martiri, 75, 76 pe plan, 

Sainls militaires. 

233 

Fig. 275. Planul de distribuj.ie a panourilor cu fresce spre sud. - Le plan de distribution des II'esques vel'S le sud. 

NORD 
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Fig. 276. Orn�ment, 90 pe plan - Ornement. 

Fig. 277. Proorocii Naum, Baruch, Danil, 153- 143 pe plan. - Les jn'ophetes : Naum, Baruch, Daniel. 

SUD 
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Fig. 278. Proorocii J ona, Osie, Ilie, turlă 149- J 54 pe plan. - Les proPllBtes ] onas, Osias, Etie (dans la tour) . 
Fig. 2 79. Ev angelistul Ion, 155 pe plan. - Sail1t Jean t'eva /lgetiste. 
Fig. 280. Evangelistul Matei, 1 5 7  pe plan. - Sain! Malhieu t'evangetiste. 

235 
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Fig. 282 a. Călătoria spre Betbleem. Recensământul. Cei trei Crai. Irod întrebând pe farisei, 91-94 pe plan. - de JosePh el ftfari� li Bethllfen. Le recensement devanl Quirinus. La vocation des mages. Heroie interroge les pharisiens. 

Fig. 283 b. Detaliu din ultima scenă. - Delail. Fig. 282 b. Detaliu din ultima scenă. - De/aii. SUD 
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Fig. 284. Batjocorirea lui Hristos, Hristos duce crucea, plan - Le Christ balou" Le Christ portant la ,roix. SUD 
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� 
Fig. 285. Plan de distribuţ.ia picturilor în pridvor sple est. Fig, 285. Plan de distribuţia panourilor cu picturi în pridvor spl'e vest. 

Plan de dislrib'ution des jresques dans le narle;.:, Esl. Plan de dislribution des jresques dans le narte;.:, Ouest. 

Fig. 286. Sfânt sobor, 1 9 6  r:e plan. - Concile. PRIDVOR 
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Fig. 287. Hirotonosirea Sf. Nicolae. Trei oameni în închisoare, 175-174 pe plan. - Saint Nicolas ordonnt! pretre. Trois hommes en prison . 

Fig. 288. Minunile Sf. Nicolae, 183-188 pe plan. - Les mil'acles de Saint Nicolas. 
PRIDVOR 

bi 

� p:j ...., 
Z 
� 
n O 
� 
Ul H � 
H H 
� O Z 
� 
� 
;j t" O ţd 
H 
Ul >-l O ţd H n p:j 

� 
..j::.. 
N 

http://patrimoniu.gov.ro



.::i 

""��;;'�- '�i'-{�: ';>'']iJ;' oSnMidC ' n�," 'i,·tI ' ;, ' ,W,<, �'ti'll',�' " , .. ,rr-" ''':.''''.,,-.. ;''::c'; .. ;' ' '  "'-> ' -.: ' -';.,;.�::�-; ?, ,��"� f 1<�"7i.\"��'>� �,� ''''
'
' '1 l ' / 't"' � � ',.�,�' ' � ." ,  ' " '., _��. . " t���!�f��ii'� ,.r-,, ' ,oi\ii., V'\.\ ţNM I , I"' t,� .; , '''';.c.\ 'fi ,.,. "  ', , ' ��?'�-�"', . ;� ;" 

Fig. 289. Iosif logod:ndu-se cu Plccista o primeşte în srgnta sfintelor, 193 ,  194 pe plan, - ] oseph c111menaml la Sainle V 'ierge devant le Sain/ des Sail1ts, 

P R I DVOR 
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Fig. 290. Intrarea în Biserică, 192 pe plan. - Presentation de la Vierge au temple. 

Fig. 29 1 .  Minunile Sf. Nicu1ae, 1 79 pe plan. Fig. 292. Minunile Si. Nicu1ae, 1 78 pe plan. 

Les mil'acles de Saint Nicolas. Les mil'acles de Saint Nicolas. 

PRIDVOR 
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Fig. 2<)3. Sf. Niculae izbăveşte pe cei trei voevozi, 1 80 pe plan. - Saint Nicolas deli1Jre des innocenls de la mort. 

Fig. 294. Sf. Sobor, J <)6 pe plan. - Concile. P R I DVOR 
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Fig. 295. Naşterea Sf. Niculae. 
Sf. Niculae se dă la învăţătură 1 77,  176 
pe plan. - La naissance de Saint Ni

colas. Saint Nicolas a l't!cole. 

Fig. 296. Mari profeţi, 184 pe plan.
Les grands prophelss. 

. " IICttlae ' . . _ . Fig. 299. Sf. Niculae taie copacul cu draCI, re1nvlmd corablerul, 18 1-182 pe plan. 

247 

Fig. 297. Sf. Mucenic, 187 pe plan. 

Fig. 298. Bogatul nemilostiv. 
185 pe plan. - L'avare. 

Fig. 299. Sf. Niculae taie copacul. 
Les miracles de Saint Nuolas . 

PRIDVOR 
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Fig. 3°0. Vase găsite în săpături (cel de al III-lea, lângă mormântul cavalerului) . - Vases Irotwes dans les fotlilles. 

Fig. 3°1, Teracotă găsită la Sânicoara (vulturul bicefal). - Terre cuite Irouvee il Sânicoara. 
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Pig. 302 . Fragmente de va�e găsite în săpături. - Fragments de vases tronves da.ns les fOlâltes. 
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Fig. 303. Fragmente de vase găsite în săt>ături. - Fragments de vases trollves dans les fouilles. 
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Pig. 304. Pragmente de vase găsite în silpături. Fragmenls de vases IrouV/!s dans les lou.illes. 
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Fig. 305. Fragmente de teracote găsite în săpături. - P,'agments de terres cttites tro�lves dans les fouilles. 
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LA RESIDENCE PRINCIERE D'ARGEŞ 
(N o T E  S H 1 S T O R  1 Q U E S E T A R C  H E O 1, O G I Q U E Si 

]'AR 

VI RGI LE DI�AGm CE,\Kl � 

L'Eglise Prillciere de Curtea de _-\rgeş, avec ses llIurailles 
ele pierr�s et de briques 110ircies par la successiol1 des sie� 
c1es - temoignant ainsi sa yetuste - est la seule constrllction 
restee entiere ele I 'ensemble de bâtiments qui constituaient 
jadis la residence princiere d'Argeş, ElJe n'a jusqu'a ces der
niers telllps attire l 'attentiol1 ni des yoyageurs, ni des archeo� 
logues, ni des historiens, 

L'eclat de la «merveille,) arcllltectonique qu'est I 'eglise 
episcopale, du Yoisinage, du Voevode �eagoe, a totalement 
eclipse .:ette noire bâtisse meconnue, dont se rattaclle, pourtant, 
quelques IInes des premieres pages de I 'histoire des Rou� 
mains, 

Les recherches et les fouilles faites lors de la restaura� 
t ion de I 'eglise, et qui sont en cours d'execution, n'ont en
core llIis a decou " ert aucune pierre ou dOCtullent qui puisse 
prouyer le nom des fondateurs ou I 'epoque exacte de la fon� 
dation de cette eglise. 

On pourra se convaincre, toutefois, des pages qui suivl"ont, 
que les resultats des recherches faites jusqu'aujourd'hu i con
firment pleinement les conclusions de la critique historique 
moderne, representee par I 'Hude fondamentale sur les origines 
des principautes roumaines, du regrette D. Ollciul, et par 
les nombreuses et riches Hudes de monsieur le professeur 
K. Iorga. 

Afin de relldre plns c1air I 'cxpose qui suivra, il est 
llecessaire de donner quelques notes historiques sur le 
XlII-e et le XIV-e sieclc, epoque de la foudation de J ' Etat 
medieval de la Valachie, ainsi qu'tUle courte notice histo
rique sur la viIle d'Argeş ; on dOlmera, ellsuite , l 'historique 
de l'Eglise Princiere ; des notes archeologiques sur J 'ensemble 
du pa lais princier dont la chapelle etait cette eglise ; eles con� 
sielerations archeologiques sur les objets trouves, ainsi qne 
sur I'architecture et la peillbue ele l 'eglise. Ces eleux elerniers 
chapitres formeront I 'objet d'lme Hnde plus approfondie, 

CONSIDERATIONS HIS1'OR I QUES SUR LE X l II-e 
El' LE XIV-e SIECLE. 

Le debut elu XlII-e siecle marque l 'affaiblissement de
finitif de I'empire rOlllnain,bulgare sur le territoire situe 
au nord du Danube. 

Un nouveau fadeur politique : les Hongrois, apparaît 
apres la mort du 1'sar Joanice, en 1 207,  alors qu'une bonne 
partie elu territoire de Valachie se trouvait sons la do� 
mina tion effective des Cumans. 

Le Roi Andre II, afin de defendre le royaLUlle hongrois 
contre les Cumans (ad mtUlirem regni contra Comanos) , 
se \rit contraint de donner aux Chevaliers Teutons le pays de la 
B ârsa (terral1l Borza), sous certaines conditions, mais en les 
laissant I ibres de toute jurisdiction. 

Des 1 2 23,  comlUe Oll le voit de la correspondance du Pape 
Honore III, les 1'eutons commencent a s'Hendre au dela 
des Carpathes , «ultra montes nidunI», mltra alpes lllontitull». 

C'est la la premiere designatioll dOllnee a la terre sihH�e 
sur la riye gauche de J 'Olt, region CJui formcra, plus tard, 

r :u lctiuul C ouds i u D ii )fOtlll111entelor Istorice 

comllle on le ,'erra, le territoirc du prince valaque et qne 
le Pa pe prenait en sa propriHe et juriscliction : «in ius et pro
prietatell1 apostolice Sedis,). 

Cette illlmixtion du Saint-Siege dans les droits ele souye� 
ra tnete du Roi hOllgrois _amene lUle rupture entre les Che� 
yaliers teutolls et le Roi hongrois ; les Chevaliers teutons 
sont chassees, en 1 225,  par les armees hongroises, conduites 
pa r le Roi en persollne, dans le territoire (mitra JUontes ni
y111 IU». 

Ontre la 'population elominatrice ctullane, il y avait dans 
ces regions (<ultra montes» , el'au dela les monts, aussi eles 
Roumaills, �Olachi,) COl1lme ils sont designes par les HOll
grois, ou «Walati,), COlllll1e ils sont nommes par les ltaliens, 
ct c'est pour ces ROlUllains que fut cree un eveche Ctllllan. En 
conycrtissant au catholicisllle les habitants d'au dela des 
lllonts et en etendant sa domination sur le versant valaque 
des 1l1011tagnes, le Roi pensait s 'assnrcr, du cote des Cumans, 
la paix am.:: frontieres. 

Eu 1 23 3, lorsque le Roi Alldre II ajoute it ses titres celui 
de Roi ele Cttlll311ie, il elonna toute la region llonullee Lovişte, 
situee sur la rive g-auche et droite de J 'Olt, (,terram Loystha� 
au comte Corlardus de Talmaci, ayec droit de successioll, 
(�tue perpetuo�. 

La regioll, aYaJlt COlllllle base de defense la forteresse ele 
Tiilmaeiu, eu 1'ransylvan.Îe, avait COl1lllle points d'appui SlU 
les versants des lllontagnes de Valaehie, les châteaux de 
Lotorwar et d'Argeş (fig. 6) melltionnes, jusqu'a une epoque 
tout â fait recente de notre histoire, COlllltle situes dans 
le (,district Loviştea» ,  qui s'Hcndait dans le district actuel 
ele Vâlcea jusqu'a la riviere dn Lotru, et dans celui el'Argeş 
jusqu'au dela du ,illage de Corbeni, et defendaient l 'im
portante route longeant l a  vallee de l 'Olt : (<via trajana,) 
ou, plus tard, carolillgielme. 

Cette �terra de Lo)stha» fut cOltfirmee par le Roi de Hon
grie, Etienne V, it Corlardus en ] 265 et â son fils Nicolas eu 
1 3 I I  par Charles Robert, C0Il1111e (,COlllCS terrae I..oystha,). 

Vers la me1l1e epoque, tres probablemcnt, on donna a 
Ull autre Comes, residant it Câmpult111g, toute la region 
defendant l ' important defile de Bran. 

Le dernier «Collles ele Longo-Cal1lpo», ele Câmpulung, fut 
J�aurent, mort en 1 300 ; toutefois la ville conserva son ca
ractere saxon, ses privih !ges comlllunaux et son propre seing 
jusqu'â l 'epoque ele Şerban Cantacuzene (XVII�e siecle) . 

Ces eomtes, ('comites», auquels le Roi confere les comites 
(<Ultra montes", lI'ont r ien de commlUl ayec les «comes villicus, 
lllagnus ,illicus seu j udex civitatis,) de la meme epoque, et 
qui Haient elus par les habitants des villes (<de comune ,0-
h111tate», tout COl1ll1le les juges des ,illes ro tllllailles. 

Ils sont les representants elu Roi et ont comme attribu
tion, outre la' defense des citoyens, I 'obligation de collecter 
et d'admiuistrer les revenus du fisc et de la 111aison royale, 
ele veiller au respect des ordres et edits royaux, de defendre 
les droits regaliens de la monnaie et de la gabelle. 

Dans la meme annee, 1233, le Roi de HOllgrie, Andre I l ,  
Hend s a  domination sur l e  gue d u  Danllbe, prenant �e,'erin 

1 8  
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et le territoire (,terra') l'encerclant, le mettant sous la domi
nation d'un Ban. 

Dans cette (,terra,) le Pape envoya des moines predica
teurs de Hongrie, afin de convertir la multitude d'hommes 
('multitudo gentiun1>l s'y trom'ant. Pour eviter un nouveau 
conflit au sujet de la jurisdiction du territoire, le Roi Bela 
demanda au Pape, en 1 239. le droit de legat apostolique, 
pour assigner cette terre a un eveche, droit qui avait ete 
accorde a St, Etienne. 

L'invasion des Tatares, de 1241 ,  detruisit, cependant, presque 
toute l 'organisation des frontieres hongroises vers notre 
pays. 

En 1247, lorsque Bela IV proceda a lille nouvelle organi
sat ion de CeS frontieres, les regions d'au dela des Carpathes, 
(,ab Alpis ultrasilvani» de notre pays, sont designees par le 
Roi hongrois ainsi : la region sur la rive droite de l'Olt comme 
(,terra Zeurini,), le pays de Severin, tandis que la region de 
la rive gauche de l'Olt, comme (<tota Comania,), Cumanie. 

Dans ces deux pays on mentionne comme habitants 
les Valaques «Olati». 

Dans le pays de Severin, reste desert. (<desolata» jusqu'ell 
1239, la population Hait redevenue nombreuse : (,populi 
multitudo supecreverit». 

Des indications concernant les premieres organisations po
litiques des Valaques nous sont donnees a cette oc('asion. 

Les Roumains du pays de Severin avaient deux k:nezats, 
celui de J ean et de Fărcaş et un second, sous le comman
dement du Voevode Lytovoi ou Lytuon. 

D 'autre part les Roumains de Cumanie a.aient tille (<terra» 
appartenant au Voevode Seneslas. 

Ces deux regions de Severin et de Cumanie jusqu'au Da
nube, furent donnees aux C'hevaliers de Saint-J ean par Bela 
IV, en exceptant de la donation le k:nezat du Voevode Lytuon 
et le pays du Hatzeg, ainsi que la terre du Voevode Seneslas, 
lesquels restent aux Roumains (,OI ati», ainsi qu'ils Îlont pos
sedes jusqu'ici, ('prout iidem hadenus tenuerunb>. 

Les Roumains des deux voevodats sont obliges, en echange 
de leur defense militaire par les Chevaliers Hospitaliers, 
de donner la moitie des revenus de leur pays a l 'ordre, et 
la moi tie au Roi, par l'intermediaire du magister de l'ordre. 

La domination de l 'ordre fut detruite par l'attaque bul
gare de I260. 

La terre des Valaques, «terra Vlachorum,) con�inue a sub
sister. 

En 1 288 le Pape Nicolas IV em'oie des predicateurs dans 
ces regions. 

Le voevode de cette terra Vlachorum, Lit'uon <aij; fJJ.rl'l.{a; ă{! � w .'» etait arrive a certaine importance, par suhe du 
mariage de sa fille avec Milntin, le kral serbe. 

Pendant la minorite du Roi hongrois Ladislas IV, le Voe
vode Lituon et ses heres, dOIlt le nom d 'tm seul est connu : 
B ărbat, occupe meme certaines parties du Banat de Severin, 
reconstitue en 1 290, et peut-etre meme quelques regions 
d'au dela de l'Olt, (,aliquam partem de regno nostro ultra 
alpes existentes,) et refusa categoriquement les revenus dus 
au Roi pour ces regions. 

Au cours du combat contre les Roumains, conduit par 
le magister Georges, entre 1279- 1280, Lituon tombe sur le 
champ de combat, tandisque B ărbat, son here, capture 
et oblige de payer une forte ran<;on, «non modicam quan
titatem pecunie,), ne fut mis en liberte qu'a la condition de 
retablir le tribut du au Roi hongrois, (<tributum restaura tur,). 

Une nouvelle circonstance contribue a fortifier l'Etat rou
main (,d'au dela les monts,). 

Entre 1 301 ,  date !le l 'extindion de la dynastie arpadienne, 
et 1 308, date de l 'avenement de la dynastie d'Anjou au trane 
de Hongrie, lors des troubles qui eurent !ieu, et par suite 
de la faiblesse des derniers rois hongrois, la puissance des 
princes roumains croit, 

C'est au cours de cette periode que Bărbat, Tihomir, puis 
son fils, le grand Bassarab Voe,'ode C"'HKill li4C4p4Gd &OHRO.\4 
(fig, 7) conquerent toute la domination hongroise sur le ver
sant roumain des Carpathes, eu continuant cependant de 
payer le tribut dft a la couronne, a la suite de la defaite de 
Bărbat. 

A partir de 1291  et jusqu'en 1 342 il n'y a plus de Bans 
mentionnes a Severin. La domination de Corlard a Lovişte 
cesse apres 1 3 1 1 . 

A Câmpulung, la \'ille saxonne, on ne mentionne plus de 
comtes apres 1 300, annee de la mort de Laurent (,Comes de 
Longocampo •. 

Cette ville, nI les avantages qu'elle offrait, devint la ca
pitale de la Valachie qui s'etendait, maintenant, au dela de 
l'Olt, snrtout a partir du regne du grand Bassarab, nom 
rappelant celui de Bezerem-ban qui lutta contre les Ta
tares en 1241  sur la rive droite de I'Olt. 

Une nouvelle alliance de famille contribue egalement il 
la consolidation de l'Etat roumain. 

Une fille de B assarab, dont le nom etait tres probablement 
Theodora, avait epouse Alexandre, le Tsar bulgare de Vidin, 
le neveu et corregent du Tsar Michel, fondateur de la d)'
l1astie des Sismanides de Vidin. 

Grâce a l 'appui puissant de Bassarab, le Tsar Michel put 
soutenir les combats de 1 323 contre les Byzantins. 

L 'aide prete par Bassarab il Michel, contre les Serbes, con
tribua, malgre la defaite des armees alliees et la mort du 
Tzar Michel il Velbuzd, le 28 juin 1330, a mettre en relief 
la politique derivant de cette alliance de familie. En effet, 
le successeur du Tsar Michel au trane du tsarat de Vidin, 
fut le Tsar Alexandre, gendre de Bassarab ; puis, comme 
sa soeur avait epouse le puissant kral de Serbie, Etienne 
Dousan, il se forma l.ille coalition de familie des trois puis
sances ba1caniques : Roumains, Serbes et Bulgares, (,dont 
la pointe etait dirigee tout aussi bien contre les Hongrois 
que contre les Byzantins'), 

Dans ces circonstances et jusqu'en 1 330, le ('pays des 
Valaques,), ou bien le pays d'au-dela les monts, «ultra alpes,), 
designe dorenavant dans les diplames de la chancellerie hon
groise : «terra transalpina» et dans des diplomes Serbes «Ba
sarabina zemlje» continua il yine sou� la suzerainete du 
Roi de Hongrie, Charles Robert. 

En 1 324 on a connaissal1ce de plusienrs legations de l'ell
voye du Roi hongrois aupres de «B asarab Voyvodum nostrum 
transalpinum,) ; et, en 1327,  le Pape J ean XII designe d'une 
fa<;on encore plus precise ('eS rapports de vassalite de notre 
Voevode, par sa lettre adressee au «noble ho=e Bassarab, 
Voevode transalpin,), par laquelle il le prie d'admettre des 
llloines inquisiteurs sur ses terres, (,du royaume hongrois» 
(<in terris tibi subiedis in regno Ungariae consistentibus'). 

La defaite de Velbuzd de 1330 des arlllees de Bassarab, 
fut une puissante incitation pour l 'ambitieux roi Charles 
Robert d 'aneantir son puissant vassal, lequel, cepeudant, 
co=e l 'affirme la chronique hongroise, payait regulierement 
le cens du il la couronne hongroise : �censum debituiIi regie 
maiestati semper fide1 iter persolvisset». 

En Septembre 1 330, le Roi dirigea ses troupes par Severin 
(,in terra Bassarab Woyvoda Vlachorum,), 

Ce fut en vain que Bassarab promit 7000 marcs or, Se
verin, le cens du il la couronne et meme lill de ses fils pour 
servir a la cour royale. Le Roi repoussa d'une maniere gros
siere l 'offre : (,or, dites a Bassarab : il est le pâtre de llles 
brebis, c'est par la barbe que je le ferai sortir de sa ta
niere». 

Toutefois, les difficultes de la route et le manque de nour
riture obligent le Roi, qui ayan<;ai1: vers le (,château d'Argeş,) 
il demander un arruistice. 

C'est eu vne de ce château, dans le defile ferme de toutes 
parts par des rochers abrupts, que Charles Robert fut ecrase, 
en deux batailles, par Bassarab et ses fils. Les soldats 
du Roi tomberent comme des mouches, (,cadebant quasi 
musce)). 

L'endroit ou la bataille fut linee est le château de Poe
lIari, co=e il fut no=e plus tard, ou Căpăţ'inenii, COlllme 
on le nomme aujourd'hui, ou bien encore le Château de 
)l'egru-Vodă (fig 6, 8.) 

La victoire de Bassarab il Argeş assura au Voeyode sa 
tranquillite jusqu'il la mort de Charles Robert, en 1 342. 

Les documeuts posterieurs, mentionnant le combat de 1 3 30, 
montrent les sentiments actuels du Roi contre (<llotre en
nemi notoire» et �ses jils, detenteurs infideles de notre terre 
transalpine au prejudice de la sainte couronne royale,). 

Il semble, en effet, que, conformement il la coutume de 
l'epoque, Bassarab s'Hait adjoint, en J 335. comme corregent, 
son fils, N icolas Alexandre, de meme qu'Andre II de Hongrie 
avait gIJuverne avec ses fils Bela et Coloman ; le Tsar de 
Bulgarie Michel avec son neveu Alexandre ; Etienne Uro� 
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I I  de Serbie, ayec sou fils Etie111le Donsau et, plus tard, le 
prince roumain Mircea avec son fils Michel. 

C 'est ainsi que s'explique J 'acte d'hommage de 1 343 que 
Kicolas Alexandre Bassarab, «quidam princeps seu bara 
potentissimus», fit au nOll\"eau Roi de Hongrie Louis, qui se 
trotl\"ait au..'C confins du Royaume , {(SUUln dominiulll sub 
sacra corona recognoscendtWH. 

C'est l'explication de la lettre du Pape Clement VI. adressee 
all noble seigneur {(Alexandro Bassarati», pour rayir il l 'he
Tt!sie les {(Olaclli-Romani,). 

Le grand Bassarab 1ll0tUut dans sa capitale de CfI mpu
ltmg, en I352,  011 il fut enterre, YU ql1'il n 'a,"ait pu tenuiner 
la n!sidence prillciere d'Argeş, commeucee par lui, et Ot1 il 
esperait uyoir tme capitale pltls eloigrlee des frontieres de 
J 'ambitieux Roi de Hongrie. 

Le graffitte (fig. 9) qui meutiollue sa: mort le 1l011l11le Gralld, 
de meme que l ' illscription tle la pierre tombaJe de sou fils, 
Kicolas Alexandre ; graud pas dans le seus de vietlx mais 
grand par ses actes pour la consolidation du pays. 

Nicolas A lexalld;'e BaSSltrab, grand prince indepelldant. 
� GMHKiH /1 Cd,�\O,.\P�a;d�Uklll rOCnO,\dp�) fils du graud Bassarab 
Voeyode (Gklln. G"'"I:dro bdCdpd.;i'. COIKO.\;I,), COUlIne il est in
titule sur sa pierre tombaJe (fig, );"0. 1 1 ) ,  corregeut peudaut 
le regrle de son pere, c01t11lle ou l 'a  nt, occupe le trone prin
cier eu 1 352 .  

Sa situatiou par rapport au Roi  de Hongrie. Louis le  Grand, 
est assez puissante pOtU que le Roi em'oye, eu 1 355, un legat, 
l 'Eveque Demetre d'Oradea-:.\'lare, {(ad Alexaudrum Bassarabi ,  
\'ayvodam nostnult transalpinmn », POUl" traiter l a  paix et l a  
concorde. 

Il epotlsa d 'abord uue orthodoxe qui lui donlla Ull fils 
Yladislas, qui lui' succeda au trone, puis Ulle catholique, 
Clara, dont i l  Ctlt plusieurs eufallts : Radu, successeur de 
Yladislas ; Elisabeth qui �pousa le duc d'Oppelu ; Anca, qui 
deviut reille de Serbic, eu epousant Etienne Uros, fils dn 
graud Dousau ; mIC seconde fille qui epousa sou ueveu 
Sracilllir, Tsar de Yidin, fils du Tsar Alexaudre ; et enfin 
Yoislay, mort jeulle. 

Base sm de tels liells de famille qui coustituaient tout 
autant de coalitions politiques, Kicolas Alexandre Bassarab 
yecut eu paix ayec J'ambitiem.: augCyill Lonis jusque yers 
la fin dt! son rcgne, reco111laissant la domination du Roi sur 
Severin des l 'epoque de J 'hommage prHe eu J 343, Les limites 
de sou pays ne depassaient pas Hrs J'est la rÎ\"iere dc la Prahova. 

TI fonda la :.\Ietropolie de Valachie en 1359, demalldaut 
au Patriarche de ConstaJltinople «nolt seulemcnt une fois 
mais souyeltt . .  " quet doreuavaut le :.\ICtropolite et toute sa 
elomination _ " "  soit sous la jurisdictiolt et J 'ac1mini�tratioll 
de la sail1te et gralldc eglise'). 

Cette mCtropolic fut eleyee SlU" l 'etllplacemcnt oii 011 ('on
struisit plus tarel, SUr les ancieltncs as ises, le mouastere d':\ r
geş de Keagoie Bassarab. 

C'est il la suit� de ces relatious a\"{'c COJlstalltillople Cjue 
parait pour la premiere fois, comtlle titre de la YaJachie, le 
lJom de Hong1'o, Valach ie. 

_-\ge, comme il est repn!Sellte SlU les peiutures murales 
du 11l0uasterc de "1\egru-Vodă ele Cetăţeni, il momut le 16 
JlOyelllbre 1364, COlllme Graud Voevode , iudependant ,  (fig. 
Ko. 10,  I l) .  sans ayoir pll tenniner les trayaux de la rE!sidellcc 
priuciere d'Argeş et c'est pourquoi il fut euterre dans l 'Eglise 
Princiere, sise pres du palais princier de CâmpuhUlg. 

T "ladis!as Voevode, Cjui monta sur le troue de SOIt pere, 
eu 1 36-1, cotlll1lence son reglle cu refusallt de reco111laître la 
suzerainete du Roi hougrois : ('en s 'attribuant lUl titre fictif" 
saJts youJoir se preoccuper du Roi .a quo sua debent insignia,), 

C'est pomquoi Louis le Graltd appela aupres de lui il Timi
şoara ses armces, le 24 feyrier, dans I ' intentioll , probable
ment, d'attaquer SeveriJl. 

Toutefois, la mort du Tsar _'\. . .kxalldre de \"idiJI, sun-enue 
an prilttemps ele 1 365 , le determina it se eliriger de prefe
reuce contre le plus faible, Sracimir, beau-frere ele Vladislas, 
CJu'il fit prisol1nier avec la soenr de Yladislas, et les tint cnfer
tlIes pendant quatre aus en Croatie. 

Vidin, pris eu juin, fut d 'abord mis sous lcs ordres du 
Yoevode de Transyh-anie, puis trausforme en {(Banat de 
Bulgarie.). 

Vlaelislas repondit il ceci par lU1e attaque dirigee contrc 
TăI11I3Ciu en Traltsyh·all ie. 

Le danger qne preseltt.§lient, tant pour le Roi que POIU \" Ia
dislas, les attaques elc Sisman, Tsar de Timo,o, lequel se 
raJia aux Turcs qui attaqucreut \'idin, les determina tous 
deu." il uuc reconcilia tion. 

Des I 365, Louis, daus lill acte de delimitatioll dOl1lle it 
Orşoya, nomme Vladislas {<Voiyoda noster Transalpillus», 

l,a propagande faite il Yidin par les moiues minorites du 
Roi, reudait iJ1SUpportable la d01l1ination hongroise. Alors, 
profitant d'UJIC re" olte des habitants, Vladislas prit Vidin 
en fevrier 1 369. Ceci proyoqua l 'cxpedition de punition du 
Roi Louis, 

Les armees transyh'aines, conduites par le Yoe,"ode trau
syh'ain Nicolas et par le Vicevoe,"ode Pierre, au printemps 
de l -anllec J 369, penetrerent, tandis que le Roi arrivait de 
la region dauubie111le, dans la regioll de la Ialomitza ou elles 
suhirent nue defaite pareille il celJe infligee il Charles Robert. 

Ces c01l1bats ameuerent la paix cntre le Roi et Vladislas, 
en uo,embre J 369. Les conditions ele pai x furent : la mise 
en liberte de son beau-frere Sracimir et sa reinstallation StU 
le trone de Vidiu, sous la garantie de Vladislas et de Dobro
tici, le despote bulgare de Varna, 

En reconuaissant, au besoin Louis, comme {(uaturalis domi
uus noster generosus,', Vladislas vecut illdependaut en jouis
saut, des sa reconciliatiou de 1 365, des fiefs qui lui fureut 
concedes p_ar le Roi hongrois, organises il la mode frau<;aise, 
le ducat de Făgăraş et le Banat de Severin. 

En cette qualite, et bieu qu'il s'Întitule : .Ţ,adizlaus dei 
et Regis gracia Vaiyoda Transalpinus, Banus de Zeuiuio, 
Dm;; de Fugrus,), il affirme jusqu'it sa mort son independance. 

Apres la defaite des anuees serbo-roumaines il Cirmen, eu 
1 .1 7 1 ,  il sem bie que les relations avec la Hongrie s'aigrirent 
il Ilott\-eau, YU SlUtout que Vladislas, inauguraut la politique 
',ni sera celle de Radu, de Dall et de Mircea, concernant la 
n!giou du {(Poduna,i1t.ltt» (du Danube) , sur le compte de ren
nemi de Sracimir et elu sien, Sisman de Tirnovo, s' instalJa 
'1 �icopolis. 

Vers 1 37-1 une reucontre a du a\"oir lieu entre les armees 
du Roi I.on.is et ceJles de Vladislas, 

Peu apres, v1adislas, qui eu 1 3 70 ayait cree une metro
polie «d 'tme partie de la HongroYalachie, du cote de Seye
rin., en fondant le 1l1011astere de \-odiţa et a,"ait entret"nu 
dcs relations ayec le :.\10nt Athos, l110urait daus sa residencc 
de Cmtea de Argeş et y fut enterre. daus l 'Egl ise Princiere, 

Rad!/. Foda., dit le Noi,/, (fig, 1 2) ,  irere ele Vlaelislas et fils 
de "1\icolas Alexandre Bassarab, succedant au trone eutre 
1 37-l et 1 385- eut un regrIe qui forme le chapitre le plus obscur 
ele l 'histoire des Roumains, YU qu'il n 'est mentionue par 
aucuue SOtUCC etraugere et qu'il u 'est reste de lui aUCtill do
cument direct, sauf une serie de mouuaies, lesquelles ont en 
general I 'illscription sui,"ante" en slayou ou latin : Radul 
Voeyode TransaJpill ou de Yalachie. 

La chronique du pays, ecrite tres tard, au XVll-e siecle, 
ue counaissant aucuu des prillces lIlentionnes jusqu'ici, il 
I 'exceptiou du Voeyode _-\lexaudre , COl1lmeuce par lui l'his
toire du pays ronmaill et considere ce Priuce comme fon
dateur de " l 'Etat : . Quand ou fut en l 'au 6798 depuis Adam 
( 1 290) , aJors Cju'il y ayait dans le pays hongrois un yoeyode 
appele Radu le Noir ' Voevode, grand cO�llte el'Almaş et 
Făgăraş, il le quitta avec toute sa maison et lme grande 
multitude, Roumains, Catholiques, Saxons et toutes sortes. 
d'holllmes ; puis, descendant le cours de la DâmhO\"itza, il 
coulluen<;a il creer un pays uouyeau» . 

il n'y a rien d'etrange il ceci, ni qu'au XVI-e siecle, epo
que oit les priuces et les boyards chercllaient il connaître 
les origines dn pa)"s r01\lllaill, cOl1lme les dOCllJllents man
Cjllaieut, ils ne pouyaient remonter que jusqu'an Prillce Mircea 
et il son pere Radu, fi J 'epoque duquel ils mettent la fondation 
In pays roumaill, 

Eu 1 547, encore, :.\lircea le Pâtre, coufinl1aut lme donat-iou 
faite an monastere de Tismalla, fonde par le princc Radu 
et termine par son fils Dan, apres ayoir lu les actes ele cette 
propriete, la confirme : «parce <In'elle est ancienue et legale
meut accorelee au monastere des la fondatiou du pays 
rOUluain», D 'autre part, le fait que l 'ou n'exigeait plus dans 
la chancellerie priuciere les originaux des titres de propriete 
pOtU reconfirmer les ancie111les propriHes bien conu ues, et 
que 1'0u admeitait comme justes les affirmations eles moi nes, 
coutribua " ce CJne, petit il petit, la  yerite historiql1e soit 
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remplacee par la legende ; pour certains cas diHiciles des fau.." 
memes furent commis lesquels, par la suite, se glissant parmi 
les documents, devinrent monnaie courante pour nos pre
miers chroniqueurs. 

L 'impossibilite de pouvoir lire exactement certaines dates 
contribua, egalement, fi donner de la valeur fi la legende. 

Cette falsification de la veri te historique se fit par cinq 
voies differen tes : 

1. Par la confirmation des titres
' 

de propriHe du monas
tere de Tismana, 2. par ceux du monastere de Câmpulung, 
3. par ceux du monastere catholique de Câmpulung, 4. par 
la confirmation des priviIeges de la ville de Câml

\
ulung, 

5. par la vie de Sainte Philothee. 

Confirmatwn des docwnents du Nlonastere de Tismana 

Dans un document du 3 octobre 1385, le Voevode Dan 
dit explicitement: «:i 'ai trouve dans la localite dite Tismana, 
un monastere non termine ; Ies fondemcnts en furent posees 
par mon pere le bien heureux et tres venere Voevode Radul, 
mais la mort, qui vint trancher brievement sa vie. l'empecha 
de le terminer.  . .  c'est ce monastere que j 'ai bien voulu 
terminer et doter. . .  Je reconnais donc les donations faites 
par ieu mon pere, Radu Vodă: le village Vadul Cumani10r 
avec Toporna et I'Hang de Bistreţ, depuis Topliţa, jusqu'fi 
la riviere au coms rapide, plus haut que Covăciţa, avec le 
village Hrisomunţii et Tismana . . .  » .  

Le document original, emanant de Radu Vodă, concernant 
ces donations, ne s'est pas conserve, vu que le prince Dan 
ne le cite pas. 

Toutes les reconfirmations ulteriemes des titres de pro
priHe de ce monastere ne mentionnent aucun document de 
Radu Vodă jusqu'au XVI-e siecle. 

C'est ainsi que, dans Ies confirmations ulteriemes, le prince 
�tircea, fn're de Dan, dit en parlant du monasterţ de Tis
mana ' «mon pere 10 Radul-Voevode en a pose les fondements 
et feu mon frere l'a dote». 

Dan II,  en 1 424  dit qu'il a He fonde par (,Radul Voevode, 
mon grand pere, (,,\1:,1,"» et il a ete termine par son pere Dam. 

Vlad le Diable, en 1 439 dit : «c'est le pere de mon pere 
1\tircea Voevode: Radul Voevode, qui la fait construire». 

Radu le Beau, en 1464, dit «c'est mon pere (Mircea) qui 
l'a dote». 

Pătraşcu Voevode, en 1 555, dit : ('j 'ai vu l 'acte de dona
tion de feu Dan Voevode et de �rcea Voevode». 

Pierre le Boiteux dit la meme chose en 1568. 
Alexandre II, en 1 569, - apres qu'en 1 532 le monastere 

de Vodiţa, bâti par Vladislas, fut confondu au point de vue 
administratif avec Tismana - est le premier qui ajoute l'af
firmation que ces terres de Tismana sont d'anciennes dona
tions, datant (,depuis la fondation du pays roumain, par 
Negru Vodă» . 

Ce meme prince, en 1576, dans un autre chrysobulle, confirme 
au monastere Tismana le village Cumanii, lequel, co=e 
on l'a vu de la charte de Dan, ava it He donne par son pere 
Radu, lequel cependant n'est designe que sous le nom de 
Negrul-Vodă :  ('qui a He donne au monastere . . .  des l 'epoque 
"u vivait feu egru-Voevode». 

Dans ce meme chry�obulle on introduit aussi une premiere 
falsification : ('j' ai tu aussi la charte de confirmation de feu 
Negru-Vodă» - laquelle, comme on l'a vu, n'a j amais existe. 

Une preuve en est la confirmation de Radu �ea de 
162 1 .  laquelIe. pour ces memes villages donnes au monastere 
de Tismana par Radu-Vodă, ne cite que le document de Dan, 
fils de Radu, du 3 octobre 1385, le seul qui nous soit connu 
co=e le plus ancien, ainsi que les confirmations d' Alexandre 
lliaş de 1 628, ceHe de Mathieu Bassarab de 1635 et, smtout, 
celles de 1 649. 

Constantin Şerban le Carou, en 1656, reedite Ies falsifi
cations d'Alexandre II, affirmant avoir vu : «les anciens 
documents et chrysobulies de Negru Voevode et de son fils 
Dan Voevode». 

Toutefois l ' ispravnic de Craiova, de 1 659, ne cite que la 
charte de (,Dan Voevode fils de Radu-Vodă» . Duca Voevode, 
en 1 677 fait de meme. 

Sous Şerban CantacU2ene, en 1681 ,  toute la legende de 

notre chronique, en tant que noms, dates etc. est entierement 
fabriquee. Ce prince, confirmant la propriHe du village Cu
manii au monastere de Tismana, dit qu'il a He donne an 
monastere, par feu Radu Negru Voevode, I 'ancien, ('COl11me je 
l'ai vu dans la charte de Radu Negru Voevode de 6800» ( 1292). 
Ce mem.e prince falsifie l11eme le terte de la charte de Ma
thieu Bassarab, que nous avons examine. 

Sous les princes Brancovan, en 1 702, et Cantacuzene en 
1 71 4, on mentionne egalement les chartes de feu Negnl 
Vodă et de feu Dan Voevode, «fils de Radu Negru Voevode, 
en 6894» ( 1 385). 

Enfin, le Han de Craiova, en 1 742, cite les memes 
chartes. 

C onjinnation des documents du monastere de Câmpulung 

Dans cette ville il y avait lUIe Eglise Princiere, chapelI� 
du palais, bâtie probablement par Bassarab Voevode on 
par son pere Tihomir, vers 1315  (6823). 

L'eglise fut dHruite par le tremblement de terre de 1 628, 
pendant le regne d'Alexandre Voevode lliaş. Mathieu Bas
sarab la fit rebâtir en 1636, et la transforma en monastere. 

Dans l 'ancienne eglise ruinee, Mathieu Bassarab trouva 
une inscription peinte, selon la coutume de l 'epoque, et parmi 
les «peintmes tres belles»), le portrait de celui qui f it 
peindre l'eglise : celui de Radu Voevode, de son fils Dan 
et du pere de Radu : Nicolas Alexandre Voevode. 

Ces portraits existaient dans l'eglise de Mathieu B assarab 
jusqu'au tremblement de terre de 1 8 19. et furent vus par 
le Stolnic Constantin Cantacuzene, l 'auteur de la (,Chrono
logie». 

En parlant de Dan Voevode, jJ dit : (,Au monastere de 
Câmpulung, ou on voit son portrait, il est designe comme 
fils de Radu Vodă Negru». 

De meme, en parlant du prince Nicolas Alexandre, il dit : 
('-'\.u monastere de Câmpulung on voit son portrait, comme 
fondateur. presentant l 'eglise». 

Le metropolite Neophite, lors de Ia visite qu'il fit en 1 747, 
a egalement vu ces portraits : «on voit dans l 'eglise le por
trait de Jegru Voevode et de son fils Dan Voevode, ainsi 
qu'un Nicolas d'Alexandre (sic) , sm le tombeau duquel il 
y a une inscriptioll». 

De l'inscription peinte, indiquant Ia date de fondation 
de l 'edifice, le Voevode Mathieu Bassarab n'a rien pu de
chiffrer, sauf l 'annee, mais ayant confondu \li" avec W il lut 
6723 (S�'Kr = 1 2 15) au lieu de 6823 (SwKr = 1 3 15).  

C'est ainsi. qu'en rapprochant le nom de Radu, dont le 
.portrait comme fondateur de l 'eglise se trouvait sur les 
mmailles du monument, avec la date de 12 15 ,  obtenue par 
erreur de lecture de l'inscription de l 'eglise, on eut t111 Radu
Vodă Negru en 1215 ,  ce qui est en contradiction meme avec 
les theories historiques qui prennent consistance a l'epoque 
de Mathieu Bassarab, comme nous le verrons, lesqudles 
indiquent, pom le n!gne de Negru-Yodă, l 'annee 1 290 
et 1 292. 

D 'aillems il est exclu de pouvoir admettre une domination 
roumaine fi Câmpulung anteriemement fi l 'annee 1300, COl11me 
nous l 'avons vu. 

. 

Eu 1 826, l 'eglise ayant He restauree, sous le regne du 
Prince Gregoire Ghica, par I 'architecte Franz IValet, les 
portraits mentionnes plus hauts furent refaits fi l 'exception 
de celui de Dan. Ces portraits existent de nos joms et nous 
en parlerons plus loin (fig. 1 3). 

Parmi les terres acquises ulteriemement par cet'te eglise 
- transformee en monastere fi partir de Mathieu Bassarab 
il y avait la terre de B ădeştii, au sujet de laquelle un proces 
fut intente au XVI-e siecle, et qui dura j usqu'au XVlII-e 
siecle. Ses phases peuvent etre etndiees dans les actes con
serves. 

Sons le regne du prince Mihnea, ( 1508-15 IO) , lors des 
troubles politiques de l 'epoque, le Stolnic Badea Boloşin, 
oblige de s'expatrier, laissa en gage ou bien vendit sa teue 
de B ădeştii au petit proprietaire terrien, Stan Dolofan pom 
5000 aspres. 

Rentre dans le pays, le Stolnic Badea intenta un proces 
fi Dolofan qui pr�tendait avoir achete la terre, alors que 
Badea affirmait ne la lui avoir laÎSSee qu'en gage. 
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Le Prin ce Pierre le BoitelL'C reconnut en 1564 le droit 
de propriete it Stan Dolofan. 

Le Prince Alexandre, en 1570, donna raison au Stolnic 
Badea, lui imposant de restituer les 5000 aspres re<;us de 
Dolofan. 

En 1596, l'IIichel le Brave se pronon<;a de nouveau en fa
veur des fils de Dolofan, lesquels prHendaient ne pas a,oir 
re<;u les 5000 aspres. 

Toutefois, en 1 597, ce meme Prince donna gain de cause au 
Biv-vel Comis Radu de Cepari, gendre et heritier de Badea 
Boloşin, lui confirmant la possession de la terre de Bădeştii. 

En 1618 un faux se glisse dans les actes. 
Radu, probablement, afin d'echapper aux perspectives 

d'un nouveau proces, donna la terre de Bădeşti â l'Eglise de 
Câmpulung, laqueile, pour ne pas se voir contester ses droits, la 
mentionna, en commettant un faIL", dans une charte de Ni
colas Alexandre Voevode, charte se trouvant dans la posses
sion de l 'Eglise de Câmpulung. Le Prince Gabriel Movilă 
attribua donc, en 1618, â cette eglise «de la vilie de Câmpu
lung . . .  bâtie par feu Negru Radu Voevode ( ! ) la terre de 
Bădeştii. . .  qui fut donnee par feu 10 Nkolas Alexandre 
Voevode, fils de l'ancien feu 10 Bassarab Voevode, neveu 
de feu Negru Radu Voevode», ( ! )  «les popes lui ayant presente 
une ancienue charte de feu Nicolas Alexandre Voevode, 
datant de 6860 ( = 1 352) enumerant toutes les donations 
faites â cette sainte eglise, charte ecrite par feu Nicolas 
Alexandre-Voevode». 

Et c'est ainsi que les heritiers de Dolofan perdirent le 
proces, intente cette fois a l 'eglise de Câmpulung, bien 
qu'e1le u 'eut jamais possede, en fait, la terre de Bădeşti. 

Le proc� dura jusqu'en 1 745 lorsque, devant le Divan 
preside par le MHropolite Neophite, les paysans de Bădeşti 
demontrerent en foi de quels arguments ils demandaient 
â etre li bres, 

TI resulte de la charte du Prince Gabriel Movilă, octroyee 
â l'occasion de ce proces, que la genealogie d'Alexandre 
Bassarab n'est redigee que d'apres les affirmations des pre
tres, conformement â la legende qui commen<;ait â etre creee, 
comme nous l'avons vu en parlant de Tismana, et que la 
mention de la terre de Bădeşti, dans la charte authentique 
de Nicolas Alexandre-Vodă, n'est due qu'â un faux. 

Documents conlirmant les priviteges de la vitle 
de Câmpulung 

La vilie de Câmpulung a joui de certains privileges com
munaux, 

Le Prince Radu Mihnea en 1 6 1 5  et le Prin ce- Leon en 
1 632, citent comme le plus ancien acte, octroyant des droits 
li la .-ilIe, le chIysobulie de Michel, fils de Mircea, de 1392 
(6900) . 

Mathieu Bassarab, en 1636, annee quand il termina la 
restauration du monastere de Câmpulung et fit graver sur 
l'inscription frontale que le monastere avait He bâti pre
mierement par «Radu Negru . . .  en l'an 6723 d'Adam ( 1 2 1 ;:) >>  
confirme les privileges anterieurs de l a  vilIe e t  cit'! l a  charte 
de son ancetre «Radu Negru Voevode, de l'an 6800 (1292) '>, 
bien que dans tme ('harte du mois de decembre, de la meme 
annee. il cite comme la plus ancienne charte de la viile, 
celle du Prince Michel de 1 392 ! 

Con/irmation des documents de l'eglise catholiq-ue 
de Câmpuhmg 

Dans tUI proces de propriHe eutre l 'eglise catholique des 
l"ranciscains et le lllonastere de Câlllpulung, les minnrites 
soutinrent devant le divan du Prince Con�tantin Şerban 
le Camu que l'eglise tenait le dit terrain «de la Princesse 
:)1:arguerite, qui Hait catholique, femme de feu Negru-Vodă,>. 

Marguerite, cependant, COlllme nous le verrons des re
gistres obituaires, Hait felllllle du Prince Bassarab. 

C'est donc dans les dec1arations des minorites, non basees 
sur des documents, mais faites pour donner plus de force 
li leurs prHentions, que l'on voit, pour la premiere fois, l 'af
firmation que Negru-Vodă etait Bassarab. 

Dans tous les dOCuments que jlOltS avons mentionnes, 

Negru Vodă n'est autre que Radu-Vodă, pere de Mircea 
et le nom de Negru (Le Noir) n'est associe, dans toute notre 
legende historique, qu'au seul nom de Radu. 

Legende de saint PhilotluJe 

Les reliques de sainte Philothee (fig. 14) qui se trouvaient 
dans l'Eglise Princiere de Curtea de Argeş, avaient, li l'e
poque de Mathieu Bassarab, un synaxaire. 

Le Metropolite Neophite, dans la description de son voyage 
pastoral, nous dit que cet ancien synaxaire slavon ava it He 
perdu, ce recueil des legendes de la sainte ayant He emmene 
en Moldavie par tm boyard. C'est ce fait qui le dHermina 
li rediger, d'apres la tradition orale, un recit de la vie et 
actes de sainte Philothee. 

L'eveque d'Argeş, Joseph, eu 1815, desirant ayoir ,me 
vie exacte de la sainte, s'adressa au chantre du monastere 
de Neamţ, Isaac, lui demandant de rediger un office de Sainte 
Philothee. TI en fit don li l'Eglise Princiere, le 30 novembre 
de la meme annee, afin que «dorenavant la beatification de 
la sainte puisse se faire sans auctme alterat ion le jour qui 
lui est consacre». 

D'apres cette legeude, il resulte que la martyre serait 
une bulgare de Târnovo, ses reliques furent transferees dans 
l 'Eglise Princiere de Curtea de Argeş par «Radu-Vodă, lequel 
Ha it alors Prin ce en Valachie, c'est peut-etre lui qui Hait 
surnomme le Noir, celui par qui l'eglise a He bâtie.>. 

De fait, cette vie, redigee beaucoup posterieurement, ora
lement, n'est pas conforme a la verite. 

Les reliques de Sainte Philothee furent transportees a 
Târnovo par le ·Tsar Caloian, de la ville de Molybotum, 
un village de PalestÎl1e (region de Pamphilie) ; les reliques 
resterent li Târnovo meme apres que cette vilie eut He as
siegee par les Turcs, le 1 7  juillet 1393. 

Sraciruir, Tsar de Vidin, les fit transporter de Târnovo 
li Vidin, par le MHropolite Iosaf, vers le debut de l'annee 
1 395· 

Ce n'est qu'apres que Vidin fut conquis par Bajazed, en 
1 396, et apres que le Tsar Sracimir fut fait prisonnier, que 
ces reliques ont pu etre transportees dans notre pays. 

Toutefois, il n'est pas improbable que, lors de la panique 
provoquee par les Turcs qui avaient penHre it Andrinople 
en 1 365, ces reliques aient He mises li l'abri chez Radu, 
beau-frere de Sraciruir et c'est ainsi que le souvenir de ce 
prince est rattache â l'office de sainte Philothee lequel, 
d'ailIeurs, ne reselllble ni li celui ecrit par le patriarche Eu
time de Târnovo, ni li celui du M�tropolite de Vidin, Tosaf, 
vu qu'il a He ecrit d'apres la tradition orale, et non pas tra
duit d'apres le texte original bulgare. 

D'ailleurs, les reliques de Sainte Parashkevi, ainsi que 
celles de la tsarine Theofano, qui se trouvaieut li Târnovo, 
ont d'abord He transferees li Vidin, puis en Serbie. 

En tous cas, cette vie de Sainte, egalement, constitue un 
argument decisif contre l'hypothese d'un Radu Jegru vers 
1 290. 

Tandis que la chronique du pays - redigee ulterieure
ment, tres tard, sur la foi des documents de nos principales 
fondations ecc1esiastiques, que nous avons examines, - ne 
connaît aucun autre de nos Princes, anterietuement li Radu, 
qu'elle considere comme le foudateur du Pays, li la date fausse 
de 1290, les registres obituaires de ces fondations donnent 
tous, presque sans erreur, la succession exacte des Princes 
telle qu'eile ressort de la critique des sources. (V. page 25). 

Radul Voevode, outre dans les chartes se referant au mo
nastere de Tismana, est mentionne, egalement, dans celles se 
rapportant aussi li d'autres fondations religieuses. 

C'est ainsi que le Prince Mircea donne au monastere de 
Cozia des vignobles, dans la region de Râmnic, «ayant ap
partenus au boyard Buda, de par la volonte de mon pere 
le Prince Radu», et donnes â l'ancien monastere de Cozia, 
dont les ruines sont consen'ees aupres de l'actuel monastere 
de Cozia, fondation de Mircea Voevode. 

I.e Voevode Michel confirma des douations aux monasteres 
de Cozia et Cotmeana, (clesquels furent bâtis par mon grand-
pere et mon pere�. 

-

Sa femme, Anne, mentionnee dans les obituaires d'Argeş 
et ele Câmpulung, ainsi que sur les peintures de l'ancien mo-
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tlastere J' .r\.rgcşJ est lllelltiollll�C sous SOl1 HOUl de religiel1sl'. 
Kalinikia, dans les doeuruents de ses successeurs. 

Le nom de Radu est mentionne dans l 'inscription frontale 
du petit monastere Zghiabul (district de Vâlcea),  de celui 
de Babele (Vlaşca), de celui de �egru Yodă (Muscel) . La 
fondation de la forteresse de Giurgiu lui est attribuee. :\If-me 
les 11l0nasteres de Vratna et celui de Monastirica de Kra
j ina, bâtis par Saint Nicodeme, auraient ete restaures par 
Radu. On lui attribue toutes les plus 3ncienl1es fOl1dations 
du pays. 

Nous ne possedons aucult renseignement sur ses rela
tiOlIS ayec les Hongrois, mais du fait que ce Prince rou
main a�·ait nOlllme l111 Bau .\ Severin, on peut deduire qu'il 
conseryait toutes ses possessiolls. II est proba bIe que toute 
�a politique fut cOl1sacree, - continuant ainsi la politiqlle 
de Vladislas, - au territoire «dn Dallube» (podllllayiu) , a,·ec 
I 'appui de Dobrotici, le dynaste de Varua. SOli fils et slIcces
seur, le Prince Dan, continua cette politique y perdant sa 
de dans des combats contre Sismal1, Tzar de Târllovo. Son 
autre fils, "Yurcea, recueillit les fruits de cette politique. car 
il ajoute a ses autres titres celui de «maître des deux ri,·es 
du Dallllbe, sur tout sou cours et -jusqu'a la granele 1l1er ct 
Souverain ele la forteresse de D ârstor». 

"YIais ayec Mircea, le centre de domil1atiou du Pays se 
depla"a d'Argeş vers le sud-est, it Târgovişte. 

CO�SID ERATIO�S HI::>TORI Q U E S  SUl.:. L\ nU,E D 'ARGEŞ 
11 n'est pas exclu qu'Argeş eut ete la capitale du voe,·o

dat de Seueslas. 
II est certain que ce n'est qu'apres que la ,·ille frontiere 

de CâmpulU1lg ne pouyait plus offrir les garanties suffisantes 
de surete aux Princes rou111ains, YU I 'ambitiou des Angevins, 
q ue la ,ilie d' Argeş devint, pendan t tout le Xl V·e siecle 
et jusqu'a  la fin elu regne elu Prince Mire",a, la Capitale elu 
pays. 

Le Prin ce llassaxab dut songer, des 1 330, ti faire de cette 
,ille sa resielence (fig. T 5). Ce n'est qu'ainsi qu'on peut 
expliquer pourquoi Charle� Robert dirigea ses armces de 
Severin "sub castro Argias., situe a 30 km au :l\ord de la 
viile d 'Argeş. 

Vlaelislas, son lIeveu, est le premier Prince constate ici .  
On a ele lui  elenx doeuments, I 'un ele 1 369 et I 'autre de J 3 72, 
(<În AIgias., «in Argios, in nostra resielentia,). 

De ce qui fut expose plus haut, et Vll que Bassarab a ete 
enterre a Câmpulung, il  resulte que la residence princiere 
n'a He mise en etat d 'etre habitee que sous le ]>ril1ce VIa · 
el islas. 

Celui qui la termina, fut Radu, SOli suecesseur , lequel, 
COmme le elit la chronique elu pays : «bâtit I 'eneeinte ele la Com 
en pierre et la maison princiere�. -

Le Prince Dan I-er habita aussi ,,\' d,lrllUI. 
Le Pr!uce Mircea est constate habitant Argeş en 1 387, 

1388 et en T 39 1  ,<seele nostra Argiesiensi,). C'est ce prillce qui 
· Ie premier el it pour capitale Târgoyişte. 

VIa el , I 'usurpateur du trone ele Mircea, reglla " in opido 
:\ rgiseh,). 

M ichel et Dan J I  habiteut il Tftrgovişte, mais T<!sident uussi 
a Argeş. 

Le Prince Dan I I  eerit aux habitallts el'Argeş ele faire bou 
accueil aux negociants de Braşoy, yenant a Argeş pour :. 
yendre leurs marchandises. 

Vlad le Diable, Bassaxab le J eUlle et Xeagoie Ba:;sarab 
h abitent ele temps en temps a «Curtea ele Argeş" . 

Toutefois, du fait que Vlael le Diable elate des doeU1uents 
el'Argeş, mais les fait ecrire a Târgovişte, il  resulte que la COUT, 
dans la veritable aceeption du mot, ne residait plus elans 
cette premiere vilJe. 

Raelu el'Afumati habita a Argeş, elans le :\Ionastere 
d' Argeş, en 1 528: 

Eu fait. Ia viile eOJUllIence a perelrc de son illlportance , 
nou seulement par suite elu eleplaeement ele la Capitale ,  
Illais aussi parce que )leagoie e t  les  Prillces qui lui  succeelellt 
aceordent tous les privileges an 1110uastere el'Argeş au eletri
mellt de I'autonomie des hal:iitants ele la viile, qui avaient 
dtt jouir de privileges pareils it eeux accoreles aus habital1ts 
ele C âmpulul1g. 

Les an nes de la ,· i l le : I'aigle bicephale, oppose it I 'aigle 
du pays - des armes de Câmpulullg - etaient le seul titre ele 
fierte des habitants, lorsqu'i1s pouvaiellt apposer le se ing de 
la y ilie sur les actes siglles par le juelex et ses J 2 conseillers 
(fig. 1 6) .  �Iais ces actes ne concerllaient que des questions 
de tres petite importancc, telle que la yellte faite par t111 cer
tain B:ubul au 1I10nastere d '.-\rgeş, au prix de quatre ughi 
(e1ucats), au su ele tOllS les proprietaires yoisins, ou biel1 
des cas el'hypotheques, attellelll que la municipalite avait 
perelu I'uu des elroits essentiels ele SOli autonomie : le  elroit 
de j ur isdiction sur les habitants .-le la ville, du juelex elu par 
eux. 

Ce droit de juriselictioll de la dlle, le Priuce Neagoie le con· 
fera aux superieurs du COll\·ellt el 'Argeş. Les Princes :\[ichel 
le Rraye, :\fathieu Bassarab, Gregoire Ghika, Raelu Leoll 
et Branco\"ealltl reconfirmerent p��. actes ce pri\dlege con· fere au 1110nastere par le Prinee �eagoie. 

Toutefois, en 1 6<;,8, le Prince Brancoveanu, prellant en 
consideration que le jugemellt «ele la viile ele Curtea ele Argeş') 
qui a,·ait ete pronoJlcc par eles moines, avait donne l ieu a 
" eles choses injustes,), et que «I'on ayait emprisonne eles habi
tants dans le monastere,), euleya le droit de juriseliction aux 
moilles et I 'attribua a , <Ia eapitainerie de martologues') de 
T,oviştea ; 111uis. it la suite eles protestatiol1s elu Superieur elu 
1Il0nash!re , il laissa la jurisel ictioll au monastere, ;\ la coneli
tiou que le jugement lIe soit plus prononce par les moines, 
ct qu'ils ne p"issent tenir de prison, mais la ceclent it (les 
lalques. 

Cepenelal1t. a partir du regne el 'Etiemlc Cantacl1zene et 
sous celui el ' Alexanclre Maurocordato, les jugements {ment 
de J10uveau attribues au monastere. 

Lors ele I 'occupatioll russe, «Brigaelier et chevalicr Thleelen" 
eli J 772 ,  rcconfirmn au 1110nastere le clroit de j miseliction 
pom la ,·ille et cette orelonllance fut confirmee, plus tarel, par 
orclre de l ' Imperatrice «Catherine Alexandroyna,). 

De meme, les re __ enus de la ville, dont, ceux eles foires de 
la St. D e111etre et de la Ste :\farie, furel1t conceeles au 1lI0-
nastere , par tous les Prillees. 

Ce n'est qu'it la stilte ele la protestatioll eerite eles habi
tants, ell 1645, que le Priuce Mathieu Bassarab conceela 
un tiers eles droits de douulle . revellant iL la v:ille, aux habitants. 

J�a police du bourg est anssi il la charge elu SuperÎenr dn 
lllonastere q ui l' exerre par ses pn!poses. 

Les pouvoirs du Superiellr sont tels, dans I'exercice ele 
ses droits dans le bourg el' Argeş, que ni meme le Chance
lier elu pays (le granel J.ogothete) Ile peut les contrecarrer. 

A la suite el'ull conflit qui eut lieu entre les sen·iteurs 
elu Superieur et ceux dn Logothete, le yieux Vel-Logothete 
:\iiho rec;Îl t cette aelmonestatioll du prince Mathieu Bas-
sarab : 

,<C'est pour cela que je ,·ous ai charge, C01l1llte boyard 
âge, ele distribuer la jnstice et YOUS prenez parti POlU votre 
servitenr ! JI ne fallait pas, frere ele femme de mauvaise vie, 
prcnclre sou parti elu moment qu'il etait conpable !  

Apres lectnre de cette lettre yous allez laisser les hommes 
ci u 1110nasterc en pais,  car tel est l 'ordre qne je vous 
transmeb>. 

Et selon .::ette lettrc de :\fathieu Bassarab, le Superieur 
a la latitude de faire arreter tout boyard qui ne respec
terait pas les regles ele la bienseance et qni yienelIait faire 
la fete elaus le bOUTg el'Argeş : ,'El1fin, celui qui sera surpris 
faisant la 1I0ce eu cette yille, fut-il granel boyarel, haut ser
yitenr princier, militaire, on n'importe qui ,  le pere Supe
rieur pourra librement le elepouiller, lni prenclre tout ce qn'il 
aurait sur lui e t l'envoyer euchaîne ici , aupres de 111a Seigneurie'). 

Bien plus. t111e terre appartenant a la viile leur fut prise 
CII fa veur elu 1110nastere. 

C 'est ainsi, qn'tme premiere fois, 011 prit aux habitants. 
le quartier de FIămânzeşti, ou etait situe le 1110nastere. En 
1 560 les habitants s'en plaignirent au Prince Pierre le Boi
teux elec1araut : «ne pas avoir ceele ce terrain ele bon gre, 
lllais CJu' il leur fnt pris de force par le Prince Bassarab ("'ea
goie) sans nul eleelol11magel11ent,). Le proces n'etait pas {'neore 
termine sons le reglle de Mathieu Bassarab. 

Plus tarel, :\Iathieu Bassarab, eli echange du tiers ele� 
revenus des octrois ele la viile, accorele aux hubitauts, C011-
firma la possessioll de totlte la terre appartena.nt a la ville, 
au .dit Illonaster.c. 
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Vers 1 832, sur cette terre, (,chaque habitant avait sa part, 

tandis que la foret et l 'etang etaient en commun,). Les revenus 
de la foret et de l 'etang etaient atiribues une fois aux pre
tres de la vilIe, et l ' autre annee aux habitants. 

Vu cet etat de choses, les habitants dechoient de l 'etat 
florissant ou ils se trouvaient jadis. 

Alors qu'au XV-e siecle il y avait encore des boyards du 
pays, qui residaient il. Argeş, tel l 'epoux de Marina, soeur de 
J can Hunyadi : «Mamzil (sic) ab Argis» ; vers 1530 on n'y 
mentionne que quelques negociants qui trafiqnaient avec ceux 
de Braşov tels que : (, Greo de Ardges, Chirilă, Laurent, Stoica, 
Bratul, Belşe, Demetre, Berinsca, Georges, Dobrotă, Can
ciul, Pierre». 

Plus tard, les documents ne mentionnent que leurs dis
putes a\'ec le monastere. 

Vers 1 649, le j udex et ses 1 2  conseilIers, ainsi que tous 
les habitants d'Argeş, recevaient la lettre suivante de Mathieu 
Bassara b. en reponse it leur plainte vaine adressee it ce Prince : 
(,Attendn qne j 'ai compriso ! a  maniere dont vons vous com
portez envers le monastere et les moi nes de Ma Seigneurie . . .  
auquels vous adressez des paroles blessantes . . .  qne vous calom
niez en lenr jettant l'insulte qu'ils ont des relations avec 
vos femmes, et vu qne par vot re attitude le monastere et 
ses religieux sont tournes en derision... tâchez de ne plus 
porter atieinte au monastere ou, sinon, je vous ferai tous 
chasser hors la ville comme il  convient il. des menteurs». 

Meme le j udex de la ,ilie est reduit an simple râIe d'exe
cuteur des ordres du monastere. 

C'est ainsi que le PIince Nicolas Mavrocordat ecrivait 
en 1 720, a ce dignitaire, it la suite d'une plainte portee 
par le monastere contre Ini : «Je te ferai venir ici et t'infli
gerai nne pnnition h!lle que tu n'en as jamais ene». 

En ce qui concerne la maison princiere d'Argeş, aucnne nou
,elle ne nous en est parvenue. 

Ce n'est qu'en 1 694, que nous apprenons, d'nn document 
de tres grande importance, qui fi:<:e aussi I'emplacement ou 
se trouvait cette maison, que «Ies appartements princiers» 
existaient encore. 

En cette annee, till habitant vendit an Superieur d'�"'rgeş 
mn moulin situe en face du palais princien. 

TI y a nne dizaine d'annees ce moulin subsistait encore 
sur la riviere de l'Argeş qui coule au bas des ruines actuelles 
de la cour princiere. 

Sous le regne de Constantmle Camu, le Patriarche Macair�, 
Yisitant Curtea de Argeş, son secretaire, Paul d'Alep en 
parle en ces termes : (<Ies maisons de ce bourg sont fort belles 
et ressemblent it celles du pays des Cosaques. Quelques 
Grecs y habitent et ils accompagnerent le Superieur du monas
tere ,enu nous recevoir». 

Vers 1 8 1 5 ,  Sestini, lors de sou ,oyagc, trou,a ce «Wrasce 
d'Argis» (,habite plutât par des tsiganes que par des Rou
mains : c'est nn domaine princier, c'est-a-dire qu'il appar
tient au Prince,). 

La beaute de la position naturelle de la vilIe, .avec son 
eglise et ses montagnes» n'echappe pas a Oarke qui la com
pare au Tyrol. 

TI admire ici, en 1 8 1 8, les maisons, petites, mais extraordi
nairement propres, toutes en bois. 

De meme Kreuchely, en 18�o, ,isita (<Ia residence des 
Hospodars de laquelle il  n'est reste que quelques ruines,) . 

Derblich dit qu'en 1 859 la vilIe avait 700 maisons et 
3500 habitants. 

Enfin, parlant des ruines de la cour princiere, l 'Eveque 
Hilaire disait, en 1 830 : ('elles resistent encore et nul roumain 
seusiblc ne peut les regarder sans un serrement de coeur». 

CO:-iSIDERATIONS H I STORI QUES SUR L'EGLISE 
PRINCIERE D E  CURTEA D E  A R GEŞ 

Jusqu'a ce que l'on ait commeuce la restauration de l 'eglise, 
ainsi que les fouilles, qui ont permis d'utiliser nn nou,eau 
materiei historique pour fixer la date de la fondation de 
l ' Eglise Princiere de Curtea de Argeş, qui servait de cha
pene it la cour de nos anciens Princes, le plus ancien rensei
�nemellt sur cette eglise etait celui que la c1uonique du 
pays donnait sous la forme suivante : 

"De la (de Cânipulung) , Radu Vodă Negru s'est fixe fi 
_-\.rgeş el: y a eleve egalement nne graude ,ilie. Il y fixa sa 

capitale et construisit un palais eu pierre, des attenances 
princieres et nne grande et belle eglise». 

Les inscriptions des cloches, qui furent refondues en 1 8 1 2 ,  
mentionnent l e  meme nom de Radu-Vodă Negru e t  l'annee, 
fausse, comme ce11e de la chronique, 1 29C. 

Toutefois, le nom du Prince, n'est pas pris de la legende 
ou de la chronique, mais a ete reprodnit d'apres l 'ancienne 
inscription, sur l'une des cloches, comme le prouve dai re
ment l'inscriptiou gravee sur l 'une d 'elles : 

«Ces deux cloches, comme cela est ecrit sur la plus grande , 
ayant ete faites par feu 10 Radul Negru-Voevode, qu'il 
donna il. son eglise de la vilIe d'Argeş, ont ete refondues par 
Mgr. J oseph, Eveque d'Argeş, e;; 1 8 12». 

. 

La version, conservee par la tradition de la chronique, 
est en l!rande partie vraie, comme nous le verrons. 

Un premier pas 1) pour fb:er la date de la construction 
de I 'eglise nous est donne par l'inscription iragmentairE' 
slavone au dessus du panneau (fig. No. 3 7) reproduisant les 
portraits des fondateurs de l'eglise, et qui se trouve it gauche de 
la porte d'entree, dans la nef de l 'eglise, panneau dout nous 
parlerons, en detail, plus loin. 

Pour le moment ce qui nous intere<se dans cette inscrip
tion c 'est le uom de rOGnmKAtl CffirpOGMIXblH.  Princesse 
de Hongro- Valachie, et qui se trouve il. la troisieme ligne du 
titre de la Princesse (fig. No. 39). 

Kous avons vu precedemment que le nom de Rongro
Valachie apparaît, pour la premiere fois, en 1 3 59, ') . dans 
les actes de la chancellerie synodale de la Patriarchie de 
Constantinople, afin de distinguer les differentes «Valachies» 
se trouvant dani< la peninsule balcauique. 

TI resulte, donc, que la peinture de l'eglise a ete faite au 
XIV-e siecle , alors que l'Etat roumain, consolide sous une 
forme definitive, avait une titulature bieu fixee, laquelle 
se repete ensuite au cours des siedes. 

La forme 36MH EibrpO&MIXblH apparaît. pour la 
premiere fois, dans la charte du prince VladiFlas en fa veur 
du mouastere Vodiţa : reUh E1:.G6H &ffirpOMlIXiH puis, 
dsns nn document non d�te. du Prince !\1:ircea,  sous la ferme de 
36MH &ffiITPO&MIXIHGKOH et enfin, pom la derniere fois, 
dans une forme phouetique �imiJ�ir"" dpl11' un documeut du 
fils de ce prince, l\'fichel : E'hITPOEMIXIHGROH. 

La forme habitu",lle. SO\11' Mircea et Fes successeuTs, est 
toujours celle dE' 36AI\H �ITPOEMIXIHGROH. 

Le deuxieme document, decouvert lors de la Testauration 
de l'eglise, est le graffitte donnant I 'annee de la mort de 
B assarab, ec.rit ayec la pointe d'true pierre sur le mortier, 
entre deux rangees de briques, sur le mur nord de I 'eglise : 
«Eu 1 352, fi Câmpulung est mort le ?Ia]1� Ba ssarab-V0evod e l'  
(fil!. N o .  9 et P. , 1) .  &1\1iT1:. swij. Hfl Al\hrOn�I\H 
np1:.GTIIEHG1i &6/\HRbl li!lG51P51IiH E0\1r,OA51 . 

)<ous possedons encore d'alltres grafiiti de cette phase 
de la construction de l 'eglise, alors qu 'elle n'etait pas enCOTe 
crepie : sur la colonne gauche, en fac", de l'autel, on trouve grave 
au canif le uom 16KP1iHKlI rGiKA51, (ou bien Eyrpisa( 
(fig. No. 1 8) ,  douc le uom d 'une princesse ; sur la meme 
colonne : fl3I:. 51KI1K\1 ,  et sur le mur il. gauche de l 'entree, 
dans le vestibule, il y a un graffitte, ecrit peudant que l'on 
procedait â la peinture de I'eglise : 'OqaF ;((! un)if.l'l1J " ai 
evav (yniia-rrw v )  

L a  pierre tom bale d e  l '  .nfant de Ni (:olas Alexandre Bassarab : 
Voi slav, trouvee dans l'eglise et dont nous parlerons plus loin , 
est eucore un document de ce XIV-e siecle, quand fut bâtie 
cette Eglise Princiere d'Argeş, comrne chapelle de la cour, 
telle qu'on en construira, par la suite, fi Târgovişte, Buca
rest, Yassi, aupres des palais princiers. 

Il resul te, donc, de ces inscriptions, decouvertes lors de la 
restauration des peintures de l 'Eglise Princiere, ainsi que 
des fouilles qui ont ete faites, ce que nous avcns etabli dans 
la partie historique de cetie etude, fi savoir : que l'eglise a 

1) L'inscription de fondation de I 'eglise, se trom'ant pe iute 
au dessus de la pOrte de la nef a eie detruite et remplacee 
en 1 82 7 ,  par un pannE'au representant le patron de l 'eglise : 
Saint-Nicolas. 

') Le terme de Rongro-Valachie, employe par le chrouiqueur 
byzantin Cantacuzene, se rapportant aux' eyenements du 
temps de Basarab Voevode, est un terme toponymique cbn
temporain il l 'ecriyain. 
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He bâtie paT Bassarab, a J 'epoque ou, ce Prillce, afin d'Hre 
plus en sÎlrete, Hablit sa capitale a Argeş. 

B assarab n'a pu terminer son eglise par suite des eyenc
ments guerriers qui ont agite son regne. 

Du fait que l 'eglise etait dediee il Saiut Kicolas, et vu 
qu'a Curtea de Argeş il y a\'ait, a I 'epoque de �Iathieu Bas
sarab quatre eglises dediees a ce saint, on peut dedllire que 
l 'eglise a ete bel1ie sous le regl1e de N icolas AJexandre Bas
sarab, mais ce prince. n 'ayant pu terminer cette eglise, a ete 
enterre egalement dans I ' Eglise Pril1ciere de C âmpnlung 
(fig. No. I I) .  

A partiI; de Vladislas e t  jnsqu'a :.\1ichel, fils dc l\lircea, 
nous avons '-'1 q':ie tous les Princes resident a Curtea de Argeş. 

Vu que la titulature de li;KI'POr .. MI XJH, dOl1nee au pays, ne 
se rencontre qu'entre le regue de Yladislas et celui de Mircea, 
il reste bien Habli que le Priuce qui a termine tous les tra
vaux du palais e t  dc l'eglise et, snrtout la peinture, soit 
Vladislas ou bien Radu. 

En conseqnellce, la supposition faite, a la suite de l'inter
pretation de certaines lettres ornemelltales, dessinees sur le 
bord des cais et les pans des habits des saints archidiacres 
Roman, Parmena et Etiel1l1e (v. fig. No. 85, 86) de I 'autel, 
mais dont on n'a jusqu'iei rien pll dechiffrer, supposition 
seloll laquel1e la peintnre de I'autel aurait ete terminee en 
1 2 62 ,  ne peut resister. 

Le rapport des membres de ) 'Academie ROUlllaine : :.\1. :.\1. 
Onciul, Bogdan, Iorga ainsi que ) 'a-ds emis par 1\1. Strzi
go\Vski 1) ,  sont concluants : «J.es illscriptions se trom-aut sur 
ces pans d'habits sout habituel1emellt simplemellt decora
tives, sans avoir aucuu senS9. 

D 'ailleurs. on a trou,e lUle omameutatioll similaire �lIr 
la ceinture 

-
du saint fig. 245 et meme, de ,raies lettre", 

employees comme omements, sur les habits des saiut:> (fig. 
290, 296). 

La question de la date de fondation de l 'egl ise, sera 6-
lucidee dans les pages suivantes. 

ParalleJemeut au deplacemeut de la capitale a TflrgO\'işte, 
de l ' imporlance prise par le monastere d' Argeş et de la deca
dence de la ville, I 'Eglise Princiere dechoit egalement. 

Pendant environ 330 annees rien nc Hons parlc de cc 
monument. 

Parlois, un Prince, visitant l ' eglise, inscrit son nom sur 
les Jl1lUS (fig. No. 1 9) ,  tel Vlad Voevode, lequel , fi cn juger 
par le trace de� lettres, caracteristiques du XIV-e siecle , 
do it etre 1 'Ilsurpateur du trone de Mircea. 

A l 'epoque de la visite de Panl el'Alep, ou elisait de cette 
eglise «qu'elle etait la premiere bâtie a Argeş». Quelques 
Grecs habitaient Argeş lors de cette visite. 

Qnelques ,estiges de cette petite colonie grecque se trou
yent dans l ' eglise me.me : Citons tm graffitte dans l'autel : 
« r 623, mars, moi, (ou b ieu) J eau l\Iandoulo� Logothete'), 
puis une pierre tOlllbale, taillee et elllployee, posterieuremellt. 
comme materiei pour le cadre exterienr de la porte de l'eglise, 
Sur cette pierre tombale on l it :  (,C i  git le serviteur de Dieu 
Guliecos :\<lidipalitsas et il  yecut 36 ans, puis 1ll0Urut et fut ell
terre dans l'eglise du grand !\icolas. Ceci fllt ecrit par J ean 
son frere. A. D. 1634, feHiel'. 6,  7 1 4 1 ) .  

Il serait difficile d e  dire les reparations subics p a r  reglise 
au cours des temps. Il sell1ble resulter, toutefois, des obser
vations qui sui,ront, que l 'eglise s'est consen'ee, dans sa 
forme primiti\-e jusqu'eri 1 7+6, qnand eUe fut yisitee par le 
lIletropolite Neophite. 

C'est le 19 juillet 1 746 qu'il yisita «l 'eglise dc Radu K<"grn
Vodă, 011 se trou,ent les reliques ele la sainte martyre Phi
lothee». 

AUire surtout par l a  beaute de l ' eglise du lllonastcre, il 
ne parle qne tres peu de I ' Eglise Princiere. 

Voiei tout ce qu'il dit : «la premiere eglise chretienne qui 
fut bâtie eu Valachie est cel1e-ci 011 se tronvent les reliques 
de la sainte martyre Philothee,). 

C'est ce haut prelat, sans doute, qui fut le promoteur dc 
la restauration de l 'eglise, qui deyait se trollyer dans Ull 
luauvais etat. 

') Il  faut ajouter quc 1\1. Strzygo,,"ski a delllandc a yoir 
les photographies des autles inscriptions de l'eglise. D 'a lltant 
plus conc1uantes seront ses conclusions apres les avoir 
connues. 

Dans ce but, il  s'adressa alL"\: boyards de la region, les Balo
teşti dc Cepari et, smtout, aux B ucşăneştii de Corbeni,  les
que1s avaint fait construire, a la meme epoqne. d 'autres 
eglises que le metropolite NeoplLite vint personuellement benir. 

Les inscriptions contenues dans les embrasures des fene
tres de l 'Eglise Prineiere (fig, No. 20) nous dOl1l1ent l 'expli
catiol1 bieu claire de la maniere dont ces reparations ont 
eie faites : 

«Cette fenetre a He elllbeUie par le boyard Sandul BlIc
şăneseu],). 

Dans l 'embrasure de la fenetre de la paroi nord, uue autre 
inscriptiou dit : (,Cette fenetre a ete embel1ie au.. .... frais du 
boyard Iordache B llcşănescu, vei ( ?) Pitar, Sept. dni. 1 6,), 

Dans l 'embrasurc de la fenetre sud on lit : 
(,Cette fenetre a ete elllbellie alL .... frais d'Etienne Si nu 

Balotă Capitaine,), 
L 'annee, marquant la fin de ces travalL"\: ,  manque, 1Ilais 

nOllS poU\'ons en fixer l a  date par deduction, 
En 1 74 7  le Metropolite Neophi�, revenant fi Argeş, s'ar

r(\ta a l'iteşti, dans une maison (,dn postelnic Sandul Bucşă
nescul •. 

A. Argeş le haut prelat sejourna du 9 au 1 I juillet. Le I I  
de ce 1110is il se rendit au village Bucşăneşti, (de Sandul 
Log. za Yistierie'). 

I,e dimanche 1 2  j uillet, il officia a Bncşăneşti : «et j 'y restais toute la jOllrnee, puis hmdi j 'y ai In la messe, puis 
je suis reste ici enCOre cinq jOllIS». Enfin, par la route de 
Topolog, le llletropolite se rendit ('a la cui a de Steful Ca
pitaine Balotă»: et «je suis arriTe a Cepari , dans l a  maison 
de Balotă 0 11 je Jl1e suis arrete, puis dimanche le pretre a 
officie la messe il 1 'eglise dn village, et cette eglise est en 
pierre, datant de I'an 704 1 ( 1 533)'). 

Nous sayons qnc le boyard Etiel1l1e Balotă le Capitaine, 
celui qui omementa lUle des fenetres de I'Eglise Princiere et 
qui donna l 'hospitalite au mHropolite Neophite, descendait, 
par les feml11es, de Dragomir, le grand ,omic Ceparul, dont 
I 'eglise eu pierre, bâtic en 1 53, .  fu visitee par Neophite. Ce 
boyard fit ele,er, SllT l 'emplacement de l 'ancielme eglise. 
line antre en I i52,  et alors il fit peindre, aussi, eutre les por
traits des fouelateurs, celui de sa soeur Philothee, Supe
rieure de ('Oll\'ent. Ce nom rappelle celui ele Sainte Philothee 
ele I 'Egli;;e Princiere, il la restanration de , laqllelle il COI1-
tribua. 

Les freres Sandul et Iordache Bucş,'tnescu1, qui avaient 
renollvele les autres fenetres de l 'Eglise Prineiere, avaient 
leur terre il Corbeni et dans le hameau voisin: Bucşăl1eştii. 

En 1 747, lorsque Neophite ofiicia a B ucşăl1eşti ,  il benit 
l 'eglise de ce village. reconstruite par Iordache B ucşănes('u, 
capitaine â LO\"lşte et par son frere Sandu, en remplacement 
dc l 'eglise de leurs ancetres. A l 'occasion de ceHe visite 011 
a peint dans I 'eglise le portrait du i\IHropolite Neophite, 
l\It;tropolite (,de tout le pays roumain», y ajoutaut I 'inscrip
ti011 suiyante : «Lequel est ,euu ici, sous le regnc de notre 
Prmce J ean Constantin Nicolas Voevode, dans son 
eleu.'i:ieme regne, eu l'allnee 7255 ( 1 747), et on cOllllllemora, 
COlllllle cela se doit, les fondateurs decedes. et on eu soin 
de lem ossements, puis on ordonna deux pretres et un diacrea. 

On peut donc conclure que c'est entre l'al1l1ee 1 748, date 
qual1d fut tenninee l'eglise de Bucşăneşti, et 1 752.  date quand 
fut tenninee l 'Egli�e de Cepari , que I'on doit fixer la premiere 
restauratiol1 de l 'Eglise Princiere d'Argeş. 

On peut ac1mettre, com1l1e date exacte, l 'almee 1 75 r, 1l1arqnee 
au canif, tout au halit de la paroi nord, exterieure de l'e
glise, probablement par un des ouvriers qui travailla a la 
toiture : « Hrize a .  annee 1 7 5 1 '), 

Ce fut lors de cette restauration qu'on elargit et haussa 
les fenetres. en les encadrant a l 'exleriem de fleurs sculptees, 
(fig. No. 2 1 ) ,  on fit l'iconostase en lllaS'0nnerie, (fig. No. 22) 
ou dalla l'eglise, et on commenS'a la premiere restauration 
ele l 'ancienhe peinture du XIV-e siecle. 

Cette restauratioll totale a du etre motivee fi la suite d'un 
incendie qui aurait dHruit l 'iconostase en bois et noirci 
les peintures, surtout cel1es des voutes, lesquel1es, expo
sees alL"\: infiltrations de la pluie, se trouvaient elans le pire etat. 

Nous avons constate des traces de cet incel1die sur une 
pierre tombale (voiI sur le plan No. 4, fig. 30) , aux fene
tres des tours et sur les solives transversales des mLHS de 
j '�gli�e et jus'lu'::lI\ l1�rtllc� dn mOll\lm�11t .  
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C 'cst �I I 'occasion dc la restauration de la peintl1re que 
l'on peignit les cinq scc:nes dc la vie de Sainte Philothee, 
sur le pilier gauche, situe en face l 'autel, scenes inspires 
de la yie de la Sainte, reconstitutee par le lIIetropolite 
Neophite (Fig. No. 23-26). 

Les promoteurs de la restauration se sont adresses a 
Târgo'l"'işte, ou une ecole de peinture florissait, bien que la 
Capitale eut ete transferee a Bucarest. 

Ce fut le peintre Radul1) le chantre, dont nous possedons 
\Ul carnet d'esquisses, et dont l 'actiyite se place entre 1740 
et 1769, qui fut ciJarge de restaurer la peinturc de l 'Eglisc 
Princiere. 

Quelques cUles des esqillsses de son carnet representent 
des scenes qui ne se retrouvent dans aucune eglise du pays 
antre que l'Eglise Princiere d 'Argeş, d'ou il les copia eli \"tlC 
de ses futurs travaux. 

La succession des scenes les plus illlportalltes, comme 
le Christ bafoue, le Portement de la croix, qu'iJ copia minu
tieuselllent, reproduisant jusqu'aux commencements des ins
criptions en grec, marquees sur les phylacteres des saints 
prophetes peints sur la tour, inscriptions qu'il ne pou\"ait pas 
comprendre, sont des preuves irrefutabJes qu'il a fait ces 
copies lors de la restauration de l'eglise. 

M. 1. M:iliail insistera sur ce point dans 50U article de 
ce Bulletin. 

Le travail du peintre Radul se borna, outre la peinture 
des ' scenes de la -de de Ste Philothee, a refaire entierelllent 
la peinture recouvrant la vOlite du naos, a peindre l ' icono
sta se en ma<;o11llerie, construit a la meme epoque, et a refaire, 
par superposition de crepi, a frcsque, toute la peinture 
du l11ur se trouva,ut �l droite de l ' iconostase. 

C'est a la meme occasion que I'on a refait le dallage 
de l'eglise, qui fnt rehausse legerement. On refit aussi 
la bordure de quelques pierres tombales qui existaient 
a cette epoque dans l'eglise. 

La guerre austro-russe de la fin du XV1II-e siecle causa 
de grands degats au monttment. 

li est probable que le feu y fUt memc mis, vu que la boi
serie, formant 1 '0ssature dn nou vei iconostase, fait sous Neo
phite, est carborusee. 

Une inscription, sur t1ue c10che fondue par l 'Eyeque J o
seph, rappelle les evenements : 

(.Cette cloche appartient a la sainte Eglise Prin ci ere de l a  
viIle d'Argeş, deruee a St. Nicolas, ou s e  trou\"ent aussi les 
saintes reliques de la martyre Philothee, laquelle eglise est 

. bâtie par feu le bien heureux Radul Vodă Negru, le Pre
mier Prince du pays, qui regua eli l'an 6798 et qui 
a fait aussi cette cloche qui dura jusqu'a l'an 1 788, quand, 
la Porte ottom3ne etant e11 guerre avec ceHe cesa
rienne, Ia cJoche fut detruite par Ies soldats, pnis, aujourd'hui, 
en l 'au 1812, sons le regue dn grand Empereur de toutes 
les Russies, Alexal1dre Pavlo\" ici, elle fut refoudue par l\Ion
seigueur premier Eveque d' Argeş, kyr J oseph, avec supple
ment de materieI foumi par 1l1es soins, le tres humble ar
chimandrite Theodose, Superieur du St. )1onastere Kozanci. 
Par Georg ,"oH, Illaître fondeur de Sibiil\». 

Le mauvais etat dans lequel se trouvait l 'eglise, a la suite 
de cette guerre, necessita Ilie nouvelle reparation totale, 
en 1827. 

La plupart de l 'a ucienne peiuture de J 'eglise, du XJT-e 
siecle, n 'avait pas ete atteinte jusqu'a cette date. 

Diyers graffittes et inscriptions, 110ns le prouvent. 
Le plus ancien graffitte : 1415 se trouve sur le pilier gauche, 

en face l 'autel. 
Sur un mur de l 'autel 150 1. Sur le mllr it droite de 1 'autel : 

' 53 1 ,  et 1541. Dans le porche de l 'eglise : 1700 et 1704. 
Sur le pilieT droit en face l 'autel : 1774 et 1812. 

En cette al1llee 1827, coml11e le prouvent dea'\: inscriptions 
du pe intre Pantelimon (fig. 27) l'Ulle au haut de Ia tour 
ct I'antre en bas, au dessus de la porte d'entree dans le naos, 
on retoucha. tou te l' ancienne pein ture de l' eglise, ainsi q ue 
ceHe due au peil1tre R adu! ; et les adl11irables fresques du 
mur ou est, representant la Transfiguratiol1, l'Assomption et 
la Fuite en Egypte, ftuent recou,ertes de crepi, pour y pein-

1) Ou ne dechitlre de la siguature de ce peintre, posee au 
bas des scenes de la vie de Sainte Philothee, qne la 
partie finale : (de Targovi)ste. 

dre de nouyelles fresques, eopiees gauchement d'apres les 
anciennes. 

En meme temps, on detruisit la peÎ11ture de tous les saints 
martyrs de la zone inferieure, pour en dessiner d'autres. 

Toute <'ette peilltUIe, que I'on a conservee dans les par
ties OI'l la premiere peintnre manque totalement, se recou
naît, non seullement par sa facture differente, mais aussi 
par le fait que toutes les legendes des saints terlllille.nt 
par trois points. 

Lors de cette deuxielllc restauration, l 'allcien carrelage fut 
remplace par des dalles de pierre, et on enleya ,  en Ies bri
sant, toutes les pierres tombales qui se trouvaient encore dans 
l 'egHse ; on ajouta de= vilaines tours sur le narthex de. l'eglise, 
lesquelles sont reprodtţites sur le pan11eau representant les 
fondateurs (fig. No. 37) , l11ais ne figurent pas dans le dessein 
de Bouquet (fig. No. 3). 

Sous le regue du Prince Bibescu une nouyelle restauration 
de l 'eglise eut lieu. 

Des 1 843, le magistrat de la dlle intervenait aUprefi- du 
souverain pour faire reparer l'edifice sur lequel tant de sie
des avaient passes et dont les ,ofites s'etaient rusloquees. 

Le I I  septembre 1 847, mos tres augustes Prinee et Prin
cesse ayant visite les travanx que I'on faisait a l'Eveche, 
par la trop grande bienveillance de Leurs Altesses, se sont 
arretes aussi a I'Eglise Princiere ele cette Yille, et voyant 
son denuement, s'en sout appitoyees et ont d011lle a cette 
sainte eglise leis trois utille, par l 'entremise de son curateur 
vlaict1, President du Magistrat». 

L'argent fut donne «du paragraphe destine atu: mona
steres pauvres» . 

Voici i quoi se reduisent les reparations faites 50US le 
Prince Bibescu : on retoueha grossierement les peintures de 
Pantelimon, surtout dans les zones inferieures et la ou elles 
s'Haient deteriorees, avec de la peinture a l'eau. 

A u-dessns de I 'iconostase en ma<;onnerie, datant de l 'e
poque ele Neophite, on en fit un en bois, en style gothique, 
d 'apres le modele de l 'iconostase eu bois du lllonastere Dealu, 
dfl probablement a u  meme Illaître Friederich SCheller ; et on 
fit meme un horribJe (.lit-monument», « commande a Vienne» , 
pour les reliques de Sainte Phi1othee. 

En meme temps, on fit des contreforts exterieurs et, dans 
ce but, on boncha l 'ancienne porte du naos de l 'eglise (mur 
sud). 

Les travaux durereut jusqu'en r 857,  la peinture des icones 
fut tenninee en cette al1llee par le peintre Georges Antoni. 

Constantin Brătial1u, pere de l'homllle d'E tat I. C . 
Brătianu, fit bâtir les (.chal11bres pour les malades. qui 
venaient demander guerison a Sainte Phi1othee. Safta Prij
beanca donnait pOttr l'el!.tretien de ces cellules le revenu 
qui lui avait He legue par ses parents : Marie et le paharnic 
Gregoire Drăgănescul. . Le poete Demetre Bolintineanu et d'autres personnages 
cOl1tribuerent ponr que les reparations puissent etre ter
minees. 

h-alleea Pâryanovici, pere de l ' ecri,-ain Gion, fit revetir 
de fer les portes de l'eglise, en 1 858. 

Malgre cette . reparation , l ' eglise, en 1 887, Hait serieusc
ment menacee, surtout a la suite de la faute commise par 
un pretre qui coupa les tirants qui re1iaient les piliers inte
rieurs entre e=. L'eglise fut confiee a Leconte du Noiiy 
pour etre resta uree. 

Vu qu'il y avait des craintes serieuses d'effondrement, 
l'eglisc fut fermee, le 9 J anvier 1 894. 

Afin de la consolider, on y apposa, a l ' interieur COl11me a 
l' e xterieur, des Ha is. 

En 1 902, se Ion le rapport de l 'architede Gabrielescu, l 'eglise 
se trouyait dans l'Hat suivant : « La tOttr principale fendue 
cn tous sens, Ies vofites relâchees, des morcea u.<'\:  prets a s'en 
detacher. Les piliers interieurs, qui soutiennent les vofites 
et la tour, fendus et courbes ; sur tout le corps de l 'eglise 
on voit des fissttres du haut en bas». 

C'est dans cet etat qu'en T 911, apres vingt ans d'abandon, 
la Commissiou des M:oll{\l11cnts Historiques decida Ia restau
ratiou de l'egHse. Elle commeu�a sous la direction ' remplie 
du sentiment de piete et de comprehension pour les restes 
du passe de ",I. Gr. Cerchez. 

La restauration architectonique dura j usqu'en 1 914, quand 
commem ;a la reslauration de la peint\lre par la collabora -
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tion experimentee de M. Norocea, scconde par les peintres 
I. Mihail et G. Teodorescu. 

En 1920 on commen<;a les fouilles, que 1"on continue 
faites dans le but de completer les donnees sur cette inte
ressante eglise. 

C O K S I D E R A T I O )< S  H I S T O R I Q U E S  S U R  
L ' E G L I S E  S A N I C O A R A 

Selon la tradition et d'apres le style, l'eglise St. Xicoară 
(St. )/icolas) avec sa grande tour-docher sur le devant, fi la 
mode occidentale, este une eglise catholique (fig. No.  28). 

L'examen du materieI employe fi sa construction permet 
de deduire qu'elle a ete construite posterieurement a I 'Eglise 
Princiere, vu que le «tuf calcaire. n'y est utiIise que tres 
sporadiquement, aIors que ce materieI est employe con
stamment, comme pierre de taiIle, am;: angles de I 'Eglise 
Princiere. 

Nous savons que Marguerite, felllllie de Bassarab, CIaire, 
femme de Nicolas Alexandre Bassarab et peut·etre meme 
:Mara, femme d .. :Mircea, etaient catholiques ; c 'est pour 
cette raison que le portrait de Ia femme de Mircea ne figure 
pas dans I'eglise de ce Prince a Cozia. 

C'est donc li l 'epoque du regne de Bassarab que fut erigee 
cette eglise, a une epoque ou l 'activite papale dans ces re
gions etait si intense. 

En 1 369, Vladislas Bassarab ree ,nfirme Ia jurisdiction sur 
les catholiques du pays a l 'Eveque de Transylvanie Demetre, 
dont ils a,aient dependu «a tempore praedecessorum nostro· 
rum» et recommande li tous qu'iI soit bien re<;u lOIs de ses 
visites pastorales. 

En 1 382. on cree meme un eveche dans le pays, portant le 
titre de .Severini necnon parcium transalpinarum». 

En 1 390, cet Eveque vient se fixer dans Ia residence prin
ciere de Curtea de Argeş. Son titre est le suivant : «Episcopus 
Argiensis in Valachia •. 

On peut suivre jusqu'en 1 603 Ia serie des eveques d'Argeş 
lesquels officiaient, tres probablement, fi Sânicoaril. 

En 1 602 toutefois, probablement par suite de Ia dimi
nution de Ia population catholique fi Argeş, Bernardin Que
rini, lequel portait encore le titre de «Episcopus Argensis» , 
aIIa habiter Bacău, en Moldavie. 

En 1 603, ce meme eveque, parlant de Ia nouvelle eglise 
cathedrale de Bacău, evoque celle d'Argeş : (<Ioco ecdesiae 
Argiensis in Transalpina, funditus eversae» (delruite du fon
dement). 

En 1 640, lors de Ia visite de Baksici, on constate que Ies 
eathoIiques restes sans pretres : (<pian, piano sono divenuti 
heretici et doppo, scismatici». 

En 1 802, Clarke ,it en elat de ruines ce «temple romain». 
Bouquet, qui visita cette eglise (v. fig. NO. 3) ,  rappelle Ia 
legende selon laquelle «une princesse catholique, epouse du 
premier prince de Valachie, Negru Radu Vodă, descendant eIIe
meme des Bourbons de Hongrie, fonda, dans les Carpathes, 
l 'unique chapelle vouee au culte pour lequel ses ancetres 
avaient por te si loin en orient Ia gloire de leurs armes» . 

li semble, cependant, que vers le comnrencement du siecle 
ellc fut reparee et rendue. au culte orthodoxe. 

Les fouilles faites dans l'eglise ont mis au jour quelques 
tombeau:s: de date tres recente. 

Les vieiIIes gens se ra ppellen t encore les fresq ues de cette 
eglise et l 'ieone de Saint Nicolas qui se trouvait a la porte 
d'entree. 

FOUILLES :FAITES AU PALAIS PRI)\CIE R 
A. Eglise princier" identification des tombeau."I: 

Afin de completer les renseignements que l 'on possedait 
concernan t l 'Eglise Princiere, on decida de faire des fouilles. 

Apres que Ies dalles posees en 1 82 7  furent enIevees (fig. 
No. 29) on trouva, a une profondeuI de 0,50 m. des restes 
du premier carrelage en briques, ainsi que, presque sur toute 
J 'elendue de l 'eglise, le mortier jaunâtre soutenant ce ca,
reJage. 

Entre le dallage superieur et celui de base on trouva aussi 
le carrelage intermediaire, en briques, datant de 1 750. 

Sous le carrelage infcrieur on trou,a , iI la base de presque 

tous les piliers du naos de l 'eglise, une soustrudion de mor
tier et de pierres de ri,iere qui reliait les piIiers aux mu
railles de l '  egl ise. 

Plus bas, 011 trouva, a la suite des fouilles faites selon Ull 
plan determine, fi une profondem variant depuis un metre 
jusqu'a 1 ,50 m. quatorze tombeau:s:, contenant quinze sque
Jettes, tous dans la nef de l 'eglise et disposes COllllliC suit : 
les tombeau:s: No. T ,  2, 3, .f, 5, 6 et I I  ranges immediatc·ment 
de,-ant l 'autel. L'examen des squelettes a permis de deduire 
qu'ils appartenaient fi des hommes jeunes ou meme fi des 
enfants. (Voir le plan fig. No. 30). 

De l'examen des squelettes trouves dans Ies tombeaux 
�o. 7, 8, 9, 10 et 1 2  on deduit qu'ils appartiennent a des 
hommes murs, exception faite, peut-Hre, pom le tombeau 
Xo. 14 ,  non identifie. 

I,es restes trouves, penllettent d'etablir que les tombeaux 
Xo. 8, 9, 10 1 2  et meme 1 3  sont des tombeau:s: prin ciers, 
tandis que les autres les tombeaux des fils et parents des 
Princes que nous identifierons par la suite. 

Le plus anciell des tombeaux doit etre celui mac;ollne dans 
le soubassement en pierres de riviere du miIieu de l'eglise, 
s 'etendant entre l 'autel et le soubassement qui reliait Ia base 
des piliers du cote ouest de l 'edifice. 

En effet, la place d'hol1l1eur dans toute eglise est le naos, 
. l 'angle sud-ouest, vers Ia droite de l 'eglise. Mais commc 
J'ancienne porte de l 'eglise, qui n'a He ferm ee qu'en 1 850, 
s'y trouvait, le tombeau aurait ete expose fi Hre pietine. 
C'est pomquoi, on a choisi, comme emplacement d'hol1l1eur, 
le centre de l 'eglise, sous la coupole du pantocrator (No. 8 
sur le plan, fig. No. 30). 

Dans ce tombeau, qui a ete ou bien creuse ulterieurement 
dans le soubassement mentiol1l1e (fig:. NO. 3 1 ) ,  ou bien ma
<;ollIIe specialement dans cette enorme masse de mortier et 
de pierres, on a trouve des fragments de cnipi rouge qui 
omait les bords superieurs du tombeau. 

Dans ce tom beau, fortement profanc, 011 a trouve les 
ossements de deu:s: squelettes. Le crâne d'uu de ces squelettes 
a ele trouve au-dessus du tombeau voisin No. 9. 

On a egalement trouve ici (No. 8) des fragments d'une 
inscription funeraire :  /\\1 HC C'h Xglesquels, rapproches, don
nent, sans qu'il puisse y avoir de doute a ce sujet, le nom 
de Vladislas, lequel, comme nous l 'avons vu, est le premier 
prince qui resida constamment fi Argeş : 

lli]I\I1[A]HC[CI\I1C'b] C'h Xtl (fig, �o. 32 ,  33).  (vladislav en 
]esus-Christ, Prince de Hongro-Valachie) . 

D 'aiIIeurs, si on excepte l 'cglise prinder'e de Câmpuhmg, 
vladislas ne pouvait etre enterre ni dans le modeste mo
nastere de Vodiţa, bâti par lui, ni fi Tismana, lequel, comme 
nous l 'avons vu, n'Hait pas encore commence fi cette epo
que. 

Le fait que ce Prin ee a ele trouve avec sa femme dans lUI 
meme tombeall - la bouele d'oreiIIe et le bracelet trou
ves en sont une preuve evidente - le fait que dans l'obituaire 
de l 'eglise, Vladislas Voe\'ode est commemore avec sa femme 
Kerana, ne laisse aucUl1 doute sur l'identite de son tombeau, 
et cela d'autant plus que tous les autres princ('s, sauf Radu, 
sont co=emores sans leurs femmes. 

Le delL'Cieme tombeau important est le sarcophage trouvc 
(au No. 10 sur le plan, fig. No. 30) sous un soubassement 
de blocs de pierres, epais de 25 cm., recouvert d'un grand 
couycrele de pierre (fig. No. 34).  

Le fait que le squelette de ce tombeau se trouvait depose 
dans un sarcophage, puis le fait que ce' tombeau n'a pas 
ete profane, ont contribue a ce que ce tombeau soit le mieux 
conserve. 

Les delails sur la maniere dont ce sarcophage a He tram'e 
sont dODnes dans le journal des fouilles. 

C 'est exactement sur l 'emplacement de ce tombeall que 
le rituel de l 'eglise, consacre par une tradition seculaire, 
prescrivait la commemoration du fondateur de l'eglise, avec 
le gâteau des morts, le jour de Ia St. Nicolas, patron de 
cette eglise. 

C'est la que l 'on comnremorait de generation en gene
ration Negru Vodă, comme le dit la tradition popllJaire. 

Bien avant la date de la decou\'erte de ce tombeau, feu 
le professeur Tocilescri affirmait, en parlant de la soi-disant 
statue de Negru Vodă, "que la statue aurait ele trom-ee il 
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y a lOllgtcmps, dans le llllU- de l 'eglise, oll se trOtl\-e l 'an
cienne entree, Oll est enterre Radu Vodă Negru, c 'est-a-dire 
la OII se trouvent aujourd'hui les stalles imperiales,). 

Et de fait, les stalles du Prince n�gnant se trouvaient devant 
le pilier ou j 'ai decouyert le tombeau, et au chevet de ce 
tombeau. 

Le curateur de l 'Eglise Princiere, invoquait, en 1 8�3,  
lorsqu'il s'adrEssait au Prince Bibescu, afin de capter l 'at
teution du Prince en faveur de cette eglise : « le tOll1beau Olt 
git la cendre de feu le bien heureux Radu Vodă Negru». 

En 1 746 le Metropolite Neophite commemora le fondateur . . . 
a <tl 'Eglise de Radu Negru». La commemoration fut faite 
pres «de la grande pierre, des que 1 '0n entre dans 1 'eglise , 
yers la droite, et sur laque1le est sculptee l 'image de Radu 
Vodă Negru». 

Le ragusain Luccari, en 1 60 1 ,  qui cOlmaissait elc nom
breuses legendes confuses sur notre pays, grâce aux tradi
tions consen-ees dans sa famille, des l 'epoque 0\1 ses anci!
tres Haient venus en mission chez nous, etait en mesure 
el'affirmer que «Negru-Voevoela fu sepelito in Argis,). 

De meme, la chronique elu pays nous elit, en parlant de ce 
prince, qu'il n<gua jusqu'a sa mort et fut enterre «dans son 
eglise d' i\"rgeşl}. 

L'obituaire ele l 'eglise (fig. C\'o. 35),  recopie ea 1 863 d'apres 
11Il autre plus ancien, elatant au moil1s elepuis 1 8 1 2 ,  comll1ence 
en cital1t comme fondate urs principaux de l 'eglise : 10 Radul 
Voevod, Ana Doa11ll1a ; 10 Neagoie-Voevod, Despina Doamua. 

Il ne peut donc y a\'oir de doute, bien qu'aucune il1scrip
tion ne soit trouvee , que nous 110US trouyons en presence du 
tombeau de Kegru Voelă, comme les elocunl l nts commencent 
a designer Radu, des le XVI-e siecle, ainsi que nous I'ayons vu. 

Le rituel de l 'eglise a donc transmis pendant des ceutaiues 
d 'a1111ees j usqu' aujollrd'hlli, le uom du plus ancien fondateur, 
selon la tradition, des 11lonasteres du pays roumain. 

D 'ailleurs. le soin et le lnxe ayec lequel Radu Voevode 
fut enterre montre le souei que ce Prince et les siens ont dn 
avoir pour consen'er sa memoire. 

Les dispositions que les Princes prenaieut des leur yivant, 
dans ce but nous sont connues. 

Le Yoevode MOise. par exemple, en 1 529, d01111a une terre 
au monastere de Tisll1ana afin, qu'aussi 10ngtell1ps qu'il 
"iyrait, «on chante chaque semaine une fois, le soir, des prieres 
et une seconde fois une saiute et di\Îne messe ayec distri
bution de «colivă» (gâteau des 11lorts) ; et apres la mort ele 
ma Seigneurie, que 1 '0n dise chaque a1111ee, Ilie fois un re
quiem et le lendell1ain lIDe sainte messe solel1l1elle avec 
distribution, de coliv;l, et qu'il y ait un repas et distribu
tions aux pauvres. Et nous te prions, tres haut et miseri
cordieux Prince, que Dieu notre Seigneur elira pour etre 
Prince de Valachie, en rell1placement de ma tres humble 
Seigneurie . . .  de respecter notre desir . . .  pour le salut et 
le bon souvenir de Ta Seignenrie». 

Vu que des meches ele cheveux cliâtains ont ete trom'ees 
dans le tOlllbeau de Radu, on peut deduire qu'il est mort 
jeune «ses jOllrs ayant He abreges,), comme dit la charte de 
son fils Dan au monastere de Tismana. 

Son portrait figure dans l ' iconc representant la patron 
de l 'eglise, qui se trouve a l'eutree, et oll on voit le 
Prince, les eheveux flottants et une barbe f liâta'in>, age
nouille, tendant les mains en priere, devant le trone dn 
Christ, COlllme les empereurs byzantins (fig. No. 36 et 1 1 0) . 

D 'ailleurs, aucun des Prillces anterieurs a Radu ne peut 
etre identifie avec le squelette trouve dans le sarcophage. 

Le Grand Bassarab, comme le dit le graffitte trouve sur le 
lIlur nord de l 'eglise, est mort a Câlllpulung. La tradition 
des actes concernant ce monastere ajollte, COlllme nous l'avon5 
\-U, que ses ossements y sont euterres. 

Puis la tradition concernant son physique, conservee dans 
le portrait de ce prince, que I 'on tronve dans le Chronicon 
pktull1 (fig. 7) , ecrit eu 1358, le represente comme etant âge. 
Le mort du sarcophage, par contre, etait Ili hOlllme jeune. 

Son fils, Nicolaş Alexandre, est enterre sous la pierre 
toillbale consen-ee, jusqu'aujourd'hlli, a Câmpuhmg (fig. 
�o. I l ) .  

Vladislas, COlllllle Hons l 'avons dit, est enterre an centre 
de l' eglise. 

Le portrait de Radu et de sa fell1me Anne, se trouvaient, 
avant la restauratiolJ de la peintllre. faite en J 82 7 ,  egale-

Illent it elruitc ele la porte d'entTf�C dans le naos, SOliS li n 
Christ les benissant (fig. No. 37) .  

Ce panneau, ayant ete detruit par le  peintre Pantelimon 
- a l 'exception dn Christ - a ete remplace par un autre, 
fait probablell1ent d'apres un decalque du portrait primitif. 

Il est reste de ce panneau du fondateur aussi une inscrip
tion fragmentaire, que nous examinerons plus bas. 

L 'ielentite de ce panneau a,'ec celui qui se trouye aujonr
d 'hui dans I 'eglise episcopale resta uree d'"-\ rgeş, ne pent etre 
contestee (fig. �o. 38). 

La figure ll1aigrc et allongee du Prince Radu de l't'glise 
episcopale, d'avant la restauration, a He consen-ee de meme 
dans la copie faite par le peintre Tătărăscu, pour I 'Academie 
Roumaine (fig. No. 1 2) .  

Sur ce  pal1l1eau, peint a I 'epoque du Voe\-ode C\'eagoie, 
et que l 'historien Odobescu a vu, ayant la restauration du 
monastere, il y a,-ait ecrit : 10 PI1A�1\ L:OfH�OA!l ; rOenO)f{ \\1 
�ro JIUlI. 

A Câmpnlung, dans le Monastere C\'egru Vodă, il y a ega
lement un pannean reproduisant les traits de Radu Xegrll , 
fait, comme nous 1 '3\-ons VU, en 1828, d'apres l 'ancien por
trait qui existait dans l 'eglise elemolie de Mathieu Bassarab, 
et accompagne d'une titulature forgee d'apres les chroni
ques : de grand Radu Negru Voevod, premier Prince, fou
elateur du pays roull1aim, (fig. No. 1 3) .  

De ll1eme, dans le petit monastere d e  Negru Vodă, d u  yil
lage ele Stoeueşti (district M.uscel) , on a trom-e sous le pan
neau - reproduit dans cette publicat ion - un antre pan
neau, datant du XVlII-e siecle, fait du "ivant du superieur 
Ioseph et qui representait <.10 Radu Negru Voevode') et son 
pere «Io Nicola Alixandru Voevoih (fig. No. 10) .  

Sous ce panneau on voit une autre fresque, encore plus 
ancienne, representant Ies memes princes fondateurs. 

L'existence dans l 'Eglise Princiere de eleux portraits de 
Radu Negru ne peut constituer une surprise. 

Allssi a Lesnovo, en Serbie, le despote Oli" er est repre
sente, dans l 'eglise, bâtie vers la meme epoque que l 'Eglise 
Princiere, mais qui a He peinte quelques aI1l1ees plus tot, 
deux fois, d'abord seul, dans l 'eglise, et Ilie seconde fois 
dans le narthex avec sa femme. 

De meme qu'a Lesnovo. iei aussi, le Prince represente (fig. 
No. 37 et I IO) est le fOlldatenr de l 'eglise qui l 'a te'rminee, 
en la faisant peindre. 

L'eglise que B assarab bâtit, c'est Radu qui l 'a termina 
et c'est pour cela que la commemoration du fondateur se 
faisait de\"ant son tombeall. 

De I 'inscription ecrite par le peintre Pantelimon sur son 
pa1111eau il n'est reste que le uom de AMBII = Doa111l1a, 
(Princesse) de la titulature, qu'il selllbie que Leconte du 
C\'oiiy ait recopiee pour SOI1 panneau du lllonastere d 'Argeş 
(voir fig. Ko. 38). 

L'ancienne inscription dll Xl\--e siecle, qui se troU\'e au
dessus du panneau, est eleterioree malheureusement sur ses 
bords, de sorte qu'on ne peut l ire qne fragmentairell1ent 
la titulature du Prince et de sa femme, dans la langue bar
bare des peintres. 

Cette inscription a ete ecrite, apres que le pa1111eau eut 
ete termine, . sur un tore sur lequel se trouvait I 'orne
ment fig. 26-1, lequel, ayant ete recom-ert d'nne couchc 
de couleur, on y a superpose les lignes sla"ones notees fi 
la page 50, et dont yoiei la traduction : 

« . . _ tres croyant Voe\"ode et seul seigneur, 
. . .  du pays de Hongro-\"alachie et SOUyeralu de tout 1c 

territoire de sa domination. 
. . .  en ]esus-Dieu la tres croyante et Sou"eraiue du pays 

de Hongro-\" alachie et de tout son territoire,). 

Il deyait certainell1ent y avoir, sur le tom beau de Radu, 
line pierre, de meme qu'il y eu avait stlr les autres tombes. 

La tradition veut que la pierre qui recounait la tombe 
de Radu soit celle, tres Jllutilee, qui represente un Prince, 
aux chevellX flottants, une COllronne sur la tete, les lllains 
croisees sur la poitrine, SIli un lit mortuai.re, egalement re
presente (fig. No.  43, 45, 46) . 

La chronique roumaine de Cantacllzene affirme qu'apres 
la mort de Radu Negru «on lui fit aussi une statue en 
pierre, et elle se trouve dans le narthex de cetle eglise». 

�ous ayOllS \"lI, cependant, qU ·"ll tel1lps du llletropolite 
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Neophite, cette pierre Hait posee a cote, ou sur Ia tombe de 
Radu Negru. 

Cette pierre, toutefois, n'est pas celle qui recou"rait la 
tombe de Radu, cornme . la tradition l 'affirmait. 

Cette pierre n'est sculptee que sur un seul cote, alors Ciue 
les trois autres bords sont bruts ; elle ne pouvait donc recou· 
vrir qu'un tombeau situe dans un angle de l 'eglise, et col
lee aux deux murs formant l 'angle. 

Ce tombeau ne peut etre que celui indique sous le �o. 1 3 ,  
sur l e  plan (fig. No. 30). Nous avons trouve Ies traces de son 
encastrement dans le mur (Voir le journal des fouilIes). 

EnIevee de I 'eglise, afin d'y laisser plus d'espace, ceUe 
pierre fut mise au-dessus d'tme autre (fig. No. 40) - qui etait 
cette fois la pierre originaire, recouvrant le tombean de Ra
du, - dans le narthex de l 'eglise et c 'est a insi que fut 
creee Ia legende de la statlle de Radu Negru. 

Une pierre, ainsi sculptee Sllr un seul hord, ne pOllvait 
etre faite pour le tombeau de Radu, Iibre sur tous ses cotes. 

La seule pierre appropriee a ce tombeau doit etre celie 
(fig. No. 40-42) qui se trollve egalement aujourd'hui dans 
le narthex de l 'eglise, decoree a l 'orientale avec des orne
mentations en meplat sur les deux cotes les plus longs, 
avec une rosette et un arbre sur la face superieure et une 
croL'C sm le cote terminal, la pierre restant brute sm le 
cote oppose. 

L'examen de tous Ies tombeallx trouves dans l 'eglise 
montre que cette pierre ne pouvait etre plac ee que sur deux 
tombes : ou bien sm celle du chevalier (Xo. 2 sur le plan) 
ou bien sur Ia tombe de Radu, vu que seules ces deux tom
bes �e trom-ent aux pieds des piliers de I'eglise, contre les
quels le cote de Ia pierre tombale, reste non sculpte, pouvait 
s'encIaver. 

Si cette pierre avait He posee sur Ia tombe No. 2, sa hau
tem aurait empeche la circulation devant l 'autel, et d'autre 
part l 'importance du personnage enterre ici n'Hait pas assez 
grande pour j ustifier tlie telle pierre tom bale. 

D 'ailleurs, fai trouve sur cette tombe (No. 2) un fragment 
de dalie. 

Cette pierre ne ponvait donc etre mise que sur la tombe 
de Radu, se trouvant contre le pilier de l 'eglise ; elie ne couvrait 
que la moitie du tombeau, afin de ne pas empeche.r la circu
lation dans l '  eglise. 

Au No. 9 du plan (fig. No. 30) on a trouve le tombeau 
d'un Prince qui conservait encore Sltr sa tete un diademe 
en perles fines, ainsi que le cordon qui l 'attachait autour 
de la tete (fig. No. 44) diademe de meme facture que celui 
de Radu Negru. Ce tombeau cependant avait ete fortement 
profane. 

On a trouve aussi quelques fra�ments de sa pierre tom
bale, avec une inscription dont les quelques lettres ne per
metten t pas de lire un nom. 

·Ce tombeau ne peut etre Gue celui de Dan, fils et succes
settr de Radu, mort au cours des combats livres contre Sis
man, le Tsar de Târnoyo, et qui est cornmemore dans 
I'obituaire de l 'egIise. 

Au No. 13 dn plan (fig. No. 30) , a l 'angle nord-onest de 
I 'egIise, on a trouve un tom beau , entierement profane, et 
Sttr lequel se tronvait la- pierre tombale attribuee a Negru
Vodă (fig. No. 43-46). Ce tombeau doit etre celni de Dan 
II, fils dn precedent, lequel, comrue nous l 'avons vn, resi
dait de preference a Argeş et qui est commemore dans l'obi
tuaire de l 'eglise. 

Le tombeau du No. 7 (sur le plan� et fig. No. 4 7) ,  tronve 
non profane mais effondre, contenait Ies ossements d'un 
parent princier. Ce fait resulte de ce qn'on avait d'abord 
prepare pour ce mort un sarcophage en dalles rapprochee8, 
dont les parois interienres Haient peintes en rouge, comme 
pour les Princes. 

On ne sait pom quels motifs on renon<;a a ce placage, trouve 
a cote, non utilise, et on construisit un caveau, en briques, en 
forme de cercueil, lequel, s'Hant effondre, ecrasa le squelette. 
C'est dans ce tomHeau que l'on a trouve les bagues avec 
inscription slave et allemande que nous decrirons dans tru 
autre chapitre. Les lettres de l'inscription slave, gravee d'true 
maniere grossiere, ă. Braşov probablement, d'apres un dessin 
fait dans le pays et que le graveur, dans son ignorance du sla
von, n 'a pu exactement imiter, m 'ont dOl1lle, en premiere lec
ture (fig. No. 48) : I\flHll01( AOIlffi. npl,GT6. 

Vu que, ain si que me l 'a expIique 1\1. Filow, directeur 
de I, ' institut archeologique de Sofia, le troisieme moi 
devait etre lu f1Pl:.GT6Hl:., j 'ai suppose que le nom ante· 
rieur deyait etre celui du possessem de la bague, que j e  
croyais etre vlasdislas ou bien Laslo d e  Doboca. 

Cependant, corilme ce nom ne pouvait etre deduit de cette 
inscription, j 'ai considere, dans une detL"ieme lectme, la 
premiere leUre comrue tm N incomplet et j 'ai lu : WHlA0I(. 

Si on examine bien la lV-e lettre on voit que c'est plutot 
tm 11 qu'un A, d'autant plus que le D est tres bien dessin€ 
it la septieme lettre du mot et d'autre part si, pom la 
premiere leUre nous ne pouvons concevoir une autre que 
N, mais dessine d'une fa<;on incomplete, alors la troisieme 
lettre doit etre consideree egalement comme N, mais ecrite 
renversee par ttne main peu sfire H. 

Ceci Hant donne, la seule lectme possible reste : I IHHH 
OI( AOIl'h llP'hGT6111:. . 

(La bague de Nan Udobă) . 
Nous savons du chrysobulle du Voevode Mircea, du 20 mai 

1 388, qu'il a donne au monastere Cozia «le yillage du boyard 
)<an Udobă». 

C'est donc lui le mort qui, en sa qualite de parent du 
Prince, est enterre dans ce tombeau. En tous cas, ce ne 
peut etre un membre de Ia famille Doboca, dont l'existence 
dans le pays n'est par rien prouvee. 

Les relations de pa rente eutre la maison de Doboca et 
ceHe des B assarabs, affirmee par Vladislas, ne resulte pas, 
a mon avis, du mariage de son p�re Nicolas Alexandre avec 
Clara, <<lloverca», marâtre de Vladislas, mais de celui de 
sa grand mere Marguerite avec B assarab. 

Ce n'est qu'ainsi que 'Vladislas Bassarab pouvait consi
derer Vladislas de Do15oca comme moster caro et sanquis 
et genitura» . 

Le tombeau No. 1 4  du plan, n'a pu etre identifi�. 
Le tom beau No. 12,  du plan, creuse a Ia droite de celui de 

)<egru Voevode, ne peut etre que le tombeau de sa femme. 
A une epoque que l'on ne peut preciser, on aura enIeve tous 
les ossements qui ont He deposes dans un petit ossuaÎIe 
creuse aux pieds du tombean de Radu. 

Enfin le tom beau No. I I  du plan, situe entre celL'C de Radu 
et de sa fenune, ne peut etre que celui du fils et corregent 
de Radu, nonuue Vladislas, comme l ' indiquent Ies monnaies, 
vu que sou crâne portait le diademe princier. Il eşt mort â 
une epoque quand tous les emplacements devant l'autel, de
stines a cetIT qui Haient morts jeunes, Haient entierement 
occupes. 

Des tombeaux �o. 1-6, en face l 'autel. deux presen
tent un plus grand interet : No. 2 et 6. 

Au chevet de la tombe No. 2 (fig. No. 49) , sur le pilier 
au pied dnquel la tombe a He escavee, le pe intre a repre
sente un chev.alier, dans son costume typique. avec cotte de 
mailles, braies rouges, chausses bleues, epee au cote, et sur 
le boucIier pose a ses pieds, un casque a criniere rouge. Une lance 
est fixee en terre. Le chevalier tient les mains tendues vers 
l 'icone du Christ, peinte au haut de ce panneau. Parmi les 
ossements de ce squelette on a trouve une plaque d 'applique 
representant egalement ttn chevalier. (voir fig. No. 74 et 
planche No. VIl). 

Ce squelette ne peut etre que celui dn chevalier peint 
sm le pilier au pied duquel il fut enterre. 

Au No. 6, dans une tombe completement profanee, on a 
trouve, outre des vestiges de vetements, des boutons, une 
bague, till diademe fait en lamelles d'or, une aigrette en 
argent (fig. No. 75) et true pierre tombale aux armes des 
B assarabs, - un ecu, - et cette inscriptioD Iragmentaire : (fig. 
�o. sol. 

[V]OHGi\iI&ffi. A 1iT6 [V]6/\[ICA] 1'0 flI\6KG[Al"']APIl 
&06&OA1h nO'lH /\JUl,tl rewlP 

«Voislav, fils du grand Alexandre Voevode, s 'Heignit au 
mois de iallvien1) . 

Attendu qne tous Ies tombealL" situes deyaut l 'autel No. 
1-6, contenaient des squelettes d'homllles tres jeunes, on 
en a deduit, Sttr la base de l'inscription de Voislav, que c'e-

') Meme en supposallt, par impossible, la lectme- Voislavl� 
d"stere (de Voislava- fille de . .  ) je m aintJens les conclusions 
tin�e;; de I 'existence du tombeau au pied de l ' auteL 
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taient celL" des fils des Princes regnants, enterres au pied 
de leurs paren ts. 

Vu, d'autre part, le portrait de cbevalier peint SUI le pilier, 
au pied duquel se trouvait son tombeau, 011 en a deduit, par 
analogie, que tous ces fils de Princes rI!gnants, ou de parents 
de Princes, etaient des chevaliers, dont les portraits de
vaient se trouver sur les piliers aux pieds desquels ils furent 
enterres, portraits detruits ii la suite des restaurations suc
cessives. 

Et l'existence de la feodalite chez nous ne peut nullement 
surprendre. 

L'Etat et la societe roumaine du XIV-e siecle, rurent 
organises d'apres le modele de la Hongrie angeyine. 

Celle-ci avait ete organisee feodalement par Charles Ro
bert, selon le modele de l 'Etat fran<;ais et napolitain. 

C'est ce souverain qui donna une organisation feodale ii 
l'armee, aux bourgs, il la noblesse, comme en occident. 

Toute propriete fonciaire, tcut possesseur de fief devaient 
assurer il son suzerain feodal lill nombre detennine de com
battants. 

C'est egalement Charles Robert qui confera il la classe 
nobiliaire des annoiries, par propre autorite myale. 

TI est evident que nos Princes, en relation de vassalite 
reelle ou fictive ayec les Rois de Hongrie, n'ont pas echappe 
ii cette organisation feodale, laquelle, vu les luttes de classes 
de l 'epoque, convenait admirablement bien pour fortifier 
l'autorite de nos Princes. 

Nous avons donc eu une feodalite et une chevalerie, selon 
les pratiques de notre eglise, et que les Etats balcaniques 
n'ont pas connues. 

De llleme qu'en Hongrie, il l 'epoque de LOlus le Grand, 
il y ava it des .baroneş!nec non proceres et nobili regui,), de 
meme, sous le Voevode Vladislas, nous avions lme classe 
nobiliaire «barones>l, dont faisaient partie les «castelani , co
mites, judices,), lllentiol1l1es par lui dans les documents. 

C'est des rois de Hongrie que les Bassarabs :)11t comme 
blason Ull ecu coupe de barres sur le champ gauche et libre 
sur le champ droit, armes que nous trouvons sur la tombe 
de Voislav, sur les boutons de Radu, sur les mOl1l1aies de 
Vladislas et de Radu-Voevode. 

);Ieme les plaques en terre cuite, trouvees lors des fouilles 
du palais princier (fig. No. 81-84) ,  refletent la vie feodale 
de cette societe roumaine. 

Les fouilies faites dans le porche de l 'eglise ont mis ii decou
yert des tombeaux peu importants, d'une epoque recente, 
et les tombes de la familie de Constantin Brătianu, qui n'ont 
pas ete explorees. 

Dans l 'eglise St. Nicoară, outre le tombeau No. 5, (voir 
le journal des fouilles) Oll le squelette trouve sem bIe avoir 
ete, ii en juger par les debris d'etoffe de couleur violette, 
r.elui d'Ull eveque, tous les autres tombeaux, ranges dc la 
meme maniere que cenx de l 'Eglise Princiere, ne presentent 
aucUll interet particulier. 

B) FOUILLES FAITES DANS L'ENCEINTE DU 
PALAIS PRINCIER 

Des fouilles - qui continuent - ont fait apparaître la 
maison princiere (fig. No. 51) elont les murs ont, aujourel'hui, 
jusqu'ii 8 m. ele hauteur ; ces ruines se trouvaient cachees 
parmi les decombres et les couches d'ordures menageres 
de la vilie, deposees sur cet emplacement qui formait Ul1 
terrain vague. Le palais avait, sur le devant, avec vue sur 
les montagues, Ulle grande verandah couverte, au-dessous de 
laquelle etait l'entree des caves ; la mai,on avait Ull etage. Bien 
que les murs ne soient qu'en bloc ele pierres de riviere, fixes 
par du mortier, il y avait de beaux cadres gothiques aux 
portes et fenetres, ressemblant beaucoup il cenx elu palais 
prinder de CâmpulUllg, trouves pres de l 'eglise dans la 
Cour du monastere de Câmpulung, lors de fouilles recentes. 
(fig. 160.) . 

De belles fresques decoraient les parois interieures, et des 
consoles avec l 'aigle des armes du pays, soutenaient les 
vofites des trois grandes chambres. Des plaques en terre 
cui te, avec ornements varies, decoraient les poeJes ou les 
murs. 

On a mis ii decouvert, egale1l1ent, les fondations des depen
dances et du passage de la porte el'entJ:ee, aupres de laquelle 

se trollvait une cacbette en forme de puits, 110n eucore 
cxploree. 

L'tm des piliers ele cette porte existe encore et a nne ban
teur ele trois metres en vi ron. 

Les fOlulles, qlu continuent, peuyent resen-er de nOlTI
brenses surprises (voir le plan fig. No. 2 ) .  

CONSIDERATIO::\'S ARCHEOLO GIQ UES S U R  LES 
O B J ETS TROUVES A L'OCCASION DES FOUILLES 

Les resultats eles fouilles d'Argeş sont d'une importance 
extraordinaire pour connaître la vie rou1l1aine au moren 
âge et Ulle contribution precieuse pour toute la vie medievale. 

En France M. lVligeon elu Musee du Louvre qualifie ces 
resultats de �belle trouvaille� et M. En1art ajoute : «de tout 
premier ordre,). En Autriche M. Strzygowski les nOl11me : 
«m.mdervolle Funde') ; en Allemagne M. Ohlenrotb du Maxi
milians JYfuseum : Ull «admira bIe treso!» ; M. Pinder de l'Ins
titut pour l 'histoire de l 'art ele Leipzig : (,bemerkenswerte 
FUllde., M. Roth, le specialiste transylyain : « hochbeden
tenele Flmde�. 

En Angleterre M. DaltOll, du British )fuseum ajoute : 
«du plus grand intereb>. 

Car, en general, (,Jes joyaux personnels elu 1l10yen âge sont 
rares, plus rares que ceux el'Ulle epoque plus anciel1l1e, lor8-
gue de tels objets etaient enterres ayec les hommes ou felll
mes qui les portaienb>. 

«C'est pour cela qu'elles attirent davantage l 'attention, 
elles nous devoilent la partie non agressive de cette vie f€o
dale que nous associons habituellement ii l 'esprit d'aven
tnre et au corps continuellement sous les armes», dit M.  
Dalton. 

Des bijOllS en or, du moyen âge, se trouyent raremellt 
dans les tombemu::, ou «dn moins pas dans la meme profll
sion,) qu'ii Argeş. 

Ces decouvertes ont en plus pour les Roumaills l 'impor
tance qu'elles apportent une nouvelle contribution ii la clIIo
nologie de l'epoque obscure des commencements de notre 
histoire. 

H abillemcnt 

La ttmique du Voevode Raelu, trouvee dans le sarcophage, 
en pourpre, mais aujourd'hui, par decoloration, de couleur 
1l1arron, serree au ccrps, descendait jllsqu'â la moitie des 
fe1l111rs. Fortement echancree au cou, elle fenue sur le milieu 
du corps, par lme rangee de boutons en or - environ 30. 
(fig. No. 52). 

Les manches, egalement etroites, depassent le metacarpe, 
s'y evasant. 

Elles sont pourvues egalement d'Ulle rangee de 20 bOll
tons envÎron, cousus sur toute la longueur ele l'avant-bras. 

Trois zones d'Ulle passementerie, fonuee d'Ull ornement en 
perles, dispose en trois l igues sineuses : au cou, sur la poi
trine et ii la ceinture sous le cordon. Sur les epaules de la 
tUllique, il y a trois rangees du meme omeruent. 

Deux petites rosettes en perles fines decoraient les coins 
des basques de la tlll1ique ; d'autres rangees ele perles fines, 
en Ull dessin ondulant, decoraient la 1l1anchette ele la tuniq ue 
et les coudes, lesquels etaient egale1l1ent ornementees d'un 
galon en fii d 'or. 

Les longues chausses medievales et les pantoufles ii la 
pou1aine, se10n la mode polonaise, repandue dans toute l'Eu
rope ii cette epoque, il la pointe d'autant plus longue que 
I'importance du pe�sol1l1age etait plus grande, ont disparu 
sans laisser de trace, laissant les os des jambes ii decouvert. 

L 'existence de cette partie elu costume est constatee par 
le portrait du fondateur sur l 'icone du patron de l 'eglise 
(fig. I lO), el'un delL'<:ieme portrait qui se trouve dans le 
naos de l 'eglise, du portrait de Câmpu1Ullg et surtout du 
portrait de Bassarab (fig. No. 7). 

Cette tlll1ique, si riche et de cette facture, est caracteris
tique elu XIV-e siecle, esiecle du 1uxe et des nouveautes,). 

Le costume, surtout celui peint dans l ' iccne du patron 
de l 'eglise, a Ulle grande ressemblance avec le costume 
de Louis le Grand de l 'eglise Mal1l1kroge, caracterise par 
la tunique etroite, «schecke», les chausses et les longues 
pantoufles â la mode au XIV-e siecle. 
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Les sculptures de Prague, a 5t. Wellzel, ceHe de l'eglise 
St. Etiellne de Vienne, reproduisent les memes costumes. 

50us la tunique, il y avait une sorte de \'este, dont il n'est 
reste que la bordnre du cou, des manches, ainsi que le miliell 
de la poitrine, ornee de perles fines. 

J.a bordure de cette partie du y1'tel1lent, depassait le col 
de la tU11ique et l 'om'erture ues manches. 

Sous le menton du Voevode on a trouve line dentelle en 
point ele Venise, figuraut un ornel1lent en soie, alternant 
avec uu autre en fiI d'or, travaillee dans le genre eles fameu
ses dentelles venitiennes, "punto a gropo� (fig. No. 53).  

Il est possible que cette deutelle etait attachee a la bor
dure en perles fines de la veste qui se trouvait sous la tuni
Clue, vu qu'a l 'extremite de cette bordure ou trouve eles 
fragl1leuts du tissus eu forme ele croix du bord inferieur de 
cette broderie , laquelle elevait se rabattre sur tout le col 
ele la tunique, les glanels eliriges vers le bas. 

Le eliaeleme mis sur la tete du Voevoele : une cordelette 
cntouree de perles fines, elisposes en forme de losauges, 
etait termine par trois fleurous en erou.:, ruaintenus, par 
derriere, a l 'aiele el'tme chaînette en fil el'or. Ce eliaelerue, 
termine par une sorte de tresse, tOl1lbant sur la nuque, res
semble beaucoup a celui qui figure sur la monuaie ele l 'em
pereur Theodose (fig. Ko . . H) et avec la couronne elu por
trait elu fouelateur que l 'ou voit sur la peinture representant 
la cousecration de l 'eglise ("No. I Jo) . 

I! est a remarquer que les couronnes, a cette epoque, 
etaient ele forme tres basse. 

La coiffure elu Voevoele, alU che\'ettx flottants sur les 
epaules, qui se trouve aussi sur le portrait ci-dessus mentionne, 
sur celui elu «chevalieI» et elu personuage qui se tient debout 
devant Bassarab (fig. 7) est egalement caracteristique ele 
cette epoq ue. 

i\fais ce qui attire surtout l 'attention elans le costume ele 
Raelu c'est la splendide large ceinture, m ise au-dessus de la 
petite ceiuture (un cordon) . broelee en fiI. d'or et ornementee 
de perles fines, disposees en losanges, aux angles desquels 
il y avait ele petites etoiles d'or (fig. No. 55 et planche 1"0. X). 
La maniere elont cette ceinture etait mise sur les hanches 
et la richesse ele 1 '0rnel1lentation sont caracteristiques ele cette 
cpoque. Les dimensions ele cette ceinture sont : 0,79 X 0,05 111 . 

Il est evielent qu'elle ne peut etre comparee a la ceinture 
decrite dans l 'inventaire de la familie Visconti de 1 389 : 
«Una cintura d 'oro con fermaglio, con zaffiri, due balassi, 
quarantasei perii, trenta quattro grosse, cinquantasei dia
manti et dieci once di perle piccole». Ou bien a celle de Char
les V de Va lois : «une saincture, en laquelle a sou.:ante assieUes 
et en tren te d'icelles, a, en chascune, deux saphirs, deux 
rubiz, et quatre grosses perles, et en chascune des autres 
trente assiettes, a 1111g ruby ou mylieu ; et ou 1110rdant dela 
dicte seincture il cinq gros saphirs, cinq rubiz, quatre elya
l11ans, et vingt grosses perles ; et en la bouc1e a troys gros 
rubiz et SL'< petiz, trois gros saphirs, quatre dya111ans et seize 
grosses perles». (Selon M:. Dalton) . 

Toutefois, par sa richesse et Stutout par S011 fermoir pen 
COlllmUll, dOllt nons parlerons, elle pent leur" etre egalee. 

Sur le corps de Negru Vodă enfin, On a trouve aussi le 
snaire decore du svastika, lequel, de mellle que tous les vete
lllents trom'es, sont d'origine i-talienne. (Voir la planche 
coloriee No. XI). 

On a egalement trotl\'e, servant il lier les mains, une bande 
brodee de perles fines, forl11ant la croix patriarchale (fig. 
�o. 1 44) .  

Si on examine lllaintenant le costume du chevalier peillt 
sur le pilier, au pied dnquel se trouye sa tombe, en cotte de 
lllailles, outre l 'ecu en forme de triangle equilateral, carac
teristique de ce siecle, l 'epee et sa garde sout egalement 
caracteristiques de cette epoque, et ressemble a l 'epee des 
Bassarabs (fig. No. 7) et a celle figuree sur la terre cuite trouvee 
lors des fouilles du palais princier (fig. No. 84, voir aussi 
planche No. VII). 

Les restes de vetements trouyes dans les autres tombeallx 
portent tou5 l'empreinte de cette llleme epoque. 

Un fragment de ceintnre, decoree en losanges, comme celle 
de Radu, mais plus petite, a ete trouve aussi daus le to'm
beau d' Udobă. 

Des bordures en fii d'or, de 11leme largellr ,  et de meme ' 

t is511 , oht ete trouvees dans ce tombcau cgalement, ainsi que 
dans le tomheau No. 5 fig. 30. 

Le beau galon en fiI d'or tresse, trotl\'e dans le tombean 
:<0. 1 3, a une grande ressemblance, comme dessin, ayec 
les ornemcnts en pierre de la meme epoque (fig, 56). 

Orjcvrerie 
Uu fenn�ir en or (ayant COlllme dil11 llleusion 9 Y2 CllI. X 

8 Y2 CIU. et uu poids de 280 gr.) fermait la grande ceinture, 
dont nous avons parle, de Radu �egrll. 

Ce fermoir represente t11l château medieval avec deux 
tours polygonales aux allgles, traVEIsees de rainures d'archere 
(fig. No . 57 et planche No. X). 

L'ouverture du ferl1loir se faisait par ces deu."\: tours, dans 
lesqnelles les extremites de la ceinture, terl11inees par tine 
plaque en metal munie d'oeillets, Haient fixees par un clou 
en or, traversant chaque tour et l 'oeillet de la ceinture ainsi 
fL,ee. 

Toute la partie centrale du ierl110ir, representant 1111 châ
teau, est mobile, pivotant sur des charnieres reliant la partie 
centrale aux deux tours, de sorte que l 'ensel11ble de cette 
piece d'orfevrerie donne l ' impression d 'tUl triptyqne. 

Le château, proprement dit, constitlle la partie centrale, 
tandis que les câtes lateraux se perdeut, par tin effet de pers
pective, vers le fond ou s'eleve le donjon. 

En face du portail que surmoute une arcade gothique, en 
forme d'accolade, il y a, il. droite et il. gauche, deux fanaux 
de la hauteur du château. 

Dans le balcon precedaut le portail il y a un cygne a tete 
de felllllle (en bronze) qui se projHe sur un fond en email 
bleu, figurant les ombres, au fond du portai!. 

A droite et a gauche du portail i l  y a elellx echaugnettes, 
dans celle de c1roite se tient un noble coifie d'uu bassinel 
a \'ec queue. Il entretient line conversat ion avec la dame qui 
se tronve dans l'e,chaugueUe de gauche, line lllain sur la 
colonl1e du fanal. 

Tonte cette piece presente, coml1le facture, uue quantite 
de particularites caracteristiqnes au XIV-e siecle. 

L'arc en accolade n'apparaît que fort rarement au XIII-e 
siecle, et ne se gC1uiralise que yers la fiu du XI\' -e siecle eli 
architecture. 

J,e costume du 110ble de l 'echauguette, a\'ec son bassinet 
a Cjueue, est caracteristique du XIV -e 5i�cle italieu (fig. 
::-\0. 58). 

Cette coiffure ne se rencontre que rarement en France 
eu I I I g,  dans le portrait de Charles le Bon, comte de Flau
dre, sur l.me pierre tom bale de 1304, eu Allemagne ; dans 
les costumes des chasseurs repnisentes dans le Line du Ro)' 
,"[odus de 1 320 ; par contre cette coiffure est tres frequente 
dans l ' ltalie de la deuxieme moiti" du XIV-e siecle. 

On la voit dans le portrait du peintre M:el11rui, de Cillla
bue, ele Cau Signorio, Petrarque, et meme en Espagne, a Gre
nade, an plafond du palais des Rois matues, peint par des 
ltaliells, 011 tons les chevaliers sont representes de l1leme, 
car : « la visiere du bassinet du cheyalier sont des objets qui 
caracterisent surtout les costtUnes italiens de ceUe epoque». 

La maniere dont les cheveux de la Dame de l'atltre echau
guette sont coiffes, avec boucles tombant sur les tempes, 
est encore tine caracteristique italienne du XIV,e siecle 
(fig. No. 59) . 

Dans l'art industrieI l 'arc en accolade n ' a  ete employe 
qne dans l 'encensoir de Tismana, dont nous parlerons, et 
dans nn reliquaire, de saint Florin de provenance italienne, 
trouve a Cracovie et donne par la Reine Sophie il Vladi�las 
] agello en 1423 (coI11l11t11lication de M. P. Panaitescu). 

Enfin, tUI antre element, COllll1lUll aussi au fer11l0ir de 
Louis le Grand de Hongrie, est represente par les cheminees 
de poeles que l 'on yoit surgir au-dessus des appartements, 
et qui apparaissent yers la me11le epoque aussi dans tUle 
estampe representant le Loune an tel1lps de Charles V 
(t 1 380). 

Nous possedons. eufin, eu Roulllallie aussi, une piece de 
cOl11paraison a peu pres contemporaine fi ce fermoir : c'est 
l 'encensoir de St. Nicode.11le de Tislllalla, lequel represente 
egalement un château avec tOtUS rondes, sunnonte d'mle 
tour el'eglise et qui, se Ion la traditiol1, representerait le chil
tean ele Bude, 

/ 
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Cet encensoir avait He donne au monastere de Tismana 
par le Roi Sigismond (fig. No. 60, 61 ) .  

La  signilication du cygne it I 'interieur du portaj) n 'a  pu 
etre donnee. 

Habituellement, sous les arca des (voir l 'encensoir de Tis
mana et le reliquaire des ] agelons, it Craco'de) il y a un 
personnage, tandis qu'ici un cygne. 

Est-ce un symbole ou une simple forme phantaisiste, comme 
le pense M. Dalten, cet oisean. que l' on voit aussi sur le fer
moir trouve dans le tresor de Cha1cis ? 

Est-ce «1'immaculata» ? un symbole du �hortus conclu
SUS,) ? ou bien la legende de l 'antique Leda ? ou bien est-ce 
le signe des croyance vediques, le symbole du feu de la lu
miere, ou bien encore lme sin!ne ha bile it reve1er les secrets 
de la vie ? 

Une reponse n'a pu encore etre obtenue. 

:1,: .;: 
On a trouve dans le tombeau quatre ]lagues : den" de Radu 

trop grandes pour ses doigts et donc heritees (fig. 62 et 63 (le 
premier) et planches XII, XIII) et deux bagues plus peti
tES faites il la mesure de SES doigts et emp€chant les an
tres de glisser. (fig. 65, 66) . 

La bagne No. 63 presente tme echancrure de laqnelie sort 
une proeminence sur laquelie est enchas�e un cristal de dia
mant en forme de pyramide. Une inscription, sur fond de 
niello, sur le corps de l 'anneau, contient la salutation ange1ique : 
• A ve Mal'ia, gracia plen a dominus te (ewlt) , (fig. No. 63) . 
ecrite en majuscules gOthiquES on lombardes, comme les 
designe M. Dalton. La bague est en or, d 'un diametre de 
200 mm. et pese 10 gr. 

Une antre bague, egalement heritee, est it chaton, sur leqnel 
est enchassee lU1e pierre rouge, antique, reproduisant une 
tete de femme (fig. 62) .  Les bords de l 'annean sont erne
mentes de losanges . Sur le corps de l 'anneau il y a egalement 
une inscription, talismanique, extraite des evangiles (Lnc. 
IV, 30) : 

t J esus auteHl, transiens per med (iU1'1'L illol'w'IL, ·ibat) .  

Pres de l a  monture, l 'anneau est decore d'lme etoile a 
huit angles, snr l'une des faces il y a l ' inscription : AL-MA 

qni pourrait etre le nom de I 'orfevre : Alexander Magister, 
mais avec une plns grande probabilite les initiales d'Ale"andre 
Bassarab et de sa premiere eponse Maria, mentionnee 
dans l 'obituaire de Câmpulung ; cette bague d'alliance 
aurait ete heritee; par Radn-Yodă de son ppre Nicolas Alexan
dre Bassarab. 

,L'ecriture majuscule on lombarde de ces inscriptions, ne 
predomine en France que jusqn'an milieu dn XIV-e siecle, 
pour etre remplacee par la minuscule gothiqne, mais elle pre
domine en Italie et en Orient an XIV-e siecle. 

Des inscriptiolls similaires avec A ve lYIaria se tronvent 
en France sur une crosse episcopale et un triptyque du XIII-e 
siecle. 

On en trouve an XIV-e siecle sur un fond baptismal de 
Mediaş. 

Des inscriptions sintilaires il celle de la bague J estts, se 
trouvent sur une bagne, datant du XV-e siecle, il l 'ancienne 
bibliotheque imperiale de Paris. 

M. G. Brătianu en a trouve une en Italie, M. Dalton a en 
l 'obligeance de me faire savoir qt!'il y en avait aussi au 
j)'Iusee Britanique. 

On tronve, il partir du XIV-e siecle, de nombreuses bagues, 
portant l ' inscription eyangelique .Verbum caro factum est.. . •  
en Italie, et meme dans le tresor de Cha1cis, ressemblant 
comme trace, aux inscriptions d'Argeş. 

Cette bague a un diametre de 1 90 mm. et pese 10 gr. 
Une bagne dont l 'annean, en section, est triangulaire, 

ayant, des deux câtes d'tU1e sailIie mediane, une bande en 
email vert et, fixees par des peintes en or, cinq perles fines, 
groupees autour d'une agathe, etait l 'une des bagues person
nelles du Voevode (fig. No. 65). Cette bague, en or, d'tU1 
diametre de 1 60 mm. pese 9 gr. 

L'autre bague, dont I'anneau est de meme forme que le 
precedent, a quatre proeminences carrees, en email rouge 
(fig, No. 66). Comme pierre, tm rubis rouge, brut, retenn 
par une serre de ,autour. Cette bagne, en or, 1 60 mm. dia
metre, pese 6 gr. 

Des bagues de meme factme, a\'ec perles fi nes ei scne 
d'aigle, ont ete tron,ees dans le tresor de Chalcis-ElIbee . 
datant de 1 385 il 1 470. 

I<es boutons dn Voeyode sant en or, plats ; le fond est en 
argent burine, afin de retenir une co lIche d'cmail vett, sur 
lequel est dessine en or, tm eClIsson triangulaire pelte, dont le 
challlp droit est libre, tandis que le champ gauche est cOllpe 
par quatre bandes trallsyersales (fig. No. 64) , ( 1 30 mm. diam. ; 
3 gr. Ies grands ; I l O  mm. diam. ; 2 gr. Ies petits). 

D 'apres M. Rethy, le nnmismate hongrois, ce t ecusson, que 
I'on retrouye egalement sur les plus anciennes monnaies des 
Bassarabs, �est le blason particulier de la familie des Bas
sara bs, et tire son origine de celui de la conr des rois angevins,). 

Ce blason n'est pas constate En Hongrie sous la dynastie 
arpadienne, avant le XIV-e siecle. 

l,a bague (fig. No. 67) , trom-ee dans le tombean dn Voe
yode Dan, a un anneau tres mince, afin de mettre en valeur 
le beau rubis violet, retenu par quatre griffes. Ce bijou se 
c1asse dans la meme categorie que les objets trouves it Chal
cis. (Voir egalement la planche No. XIII).  La baglle est en or : 
220 mm. diam. ; 5 gr.). 

l,a bague d'Udobă, formee d'un anneau nielle, dont le 
dessin, un rinceau de feuilles, se retrouve dans les decora
tions de la fresque de l 'eglise, est termine par deux tetes 
de monstres, entre lesquelles se trouye la plaque sur laquelle 
est encastn�e tme intaille antique, representant Asclepios, 
appllye sur son bâton enloule d'un serpent, ayec sa filIe 
Hygie, intaille datant dn III-e siecle apres ]. C. (fig. No. 68) . 

Tant par les tetes d'anilllanx que par le rinceau que nous 
avons decrit, cette bague ressemble il celles trouvees fi Chal
cis et dans les foui11es faites par :\'L Filow, dans I 'eglise de 
.Ste. Sophie ,  il Sophia. 

Selon M. Tzonef, l 'inscription sla,e est posterieure au 
XIV-e siecle. La bague est en or : 220 m111. diam. ; 1 7  gr. 

On a egalement trouve dans le tombeau du boyard Udobă 
la baglle (fig. No. 72) sur I'anneau duqllel on yoit deux !ions 
affrontes, lettrs tetes tournees I'une fi droite, l 'autre fi gauche, 
tenant lme patte sur une pyramide tronquee, sur laquelle 
se trouve encastre un diamant noir. en forme de pyramide . . 

SUI I'armeau on lit l 'inscription d'un trace pwssallt : HILF 
GHOT, en ecriture minuscule, gothique, laquelle, comme 
nOlls l 'avons vu, n 'apparaît en Orient qu'a partir du X\'-e 
siecle seulement. 

L'inscription etait gra\'(!e sur un fond en email grenat, 
tombe alljourd'hui. La bague est en or : 2 10  111111. diam. ; 
Ij gr. 

La bague (fig. No. 69) it annean mince, terminee par une 
proeminence, sur laquelle quahe griffes retiennent une ellle
raude, bague trouvee dans le tombeall de Voislav, appar
tient il la meme familie de bagues que nous avons e"aminee. 
Elle est en or : 120  mm. diam. ; 2 gr. 

Le bracelet (fig. No. 7 1 ) ,  trouve dans le tom beau de la 
femme de Vladislas, est forme par une large bande en or, 
au milieu il y .a un omement en forme de S ;  aux deux e:>.."tre
l11ites, qui se rejoignent par un pivot en or traversant Ulle 
sorte de chamiere, i.J y a deux ! ions ciseles. Le bracelet est 
en or : 550 mm. diam. ; 20 gr. (v. planche XII) . 

La boucle d'oreille (planche XII) fonnee d'un pendentif 
attache fi un petit anneau par un fiI en or passant par une 
perle, ressemble, par la torsade en fii d'or, li celle en cuivre 
trouvee dans le tombeau de Vladislas, et aux boucles d'o
reilles et bagues trouvees it Ste. Sophie de Sophia (540 mm. 
long. ; 5 gr.) .  

L a  Plaque d'appliq1.te (fig. No. 74), faite d'tU1 aliiage d'oi, 
trouvee dans le tombeau du chevalier (No. 2 du plan) repre
sente un chevalier aux cheveux flottants, assis, vetu d'une 
cotte de maiJIes, le manteau jete sur l 'epaule, chausse de 
r-antouflfs it la poulaine. 

II se tient les j am bes croisees, la main gauche tendue 
sur un genou, le coude droit plie et appuye sur I 'autre genou, 
la main ouverte dirigee vers le haut. 

Cette plaqne d'applique dev-ait se trouver 'soit sur la cei11-
tnre, il en juger par les agrafes dont la plaque est munie, 
soit utilisee comme signe distinctif, comme cela se voit dans 
les costumes medievanx. 

Cette splendide piece : (,kostliche kleine Schopfung., comme 
la qualifie M. Pinder, appartient il ce meme XIV-e siecle. 
(Elte a 350 mm. en longuenr et pese 15 gr.) .  

http://patrimoniu.gov.ro



268 BULETINUL COMISIUNIl MONUMENTELOR ISTORICE 

L'appliq!!e OH agl'lt/e (fig. No. 73) du vetement de la felllme 
du Voevode Vladislas, represente une châtelaine dont la 
manche descend jusqu'uu bord inferieur de la robe, costume 
caracteristique au XIV -e siecle. (Aliage : 270 mru. de 1011-
gueur. ; 5 gr.). 

Les boutons globulaires, en argent dore, de la tunique du 
chevalier, ont ete trouves de meme forme dans le tresor de 
C.ha1cis, ainsi qu'a la )1:etropolie de )1:istra du XIV-e siecle. 

Les aPPliq'llcs en metal dare, eu forme de ilellI de lis, qui 
decoraient la ceinture et la passementerie du vetement du 
chevalier du tombeau No. 3 (du plan), entourees de perles 
fines, donnent un autre modele d'ornelllentation des riches 
costumes de ce siecle (fig. ::\'0. 70). (Dores : 260 mlll. long., 
1 gr.). 

Les petils boulons globulaires trouves dans ce tombeau, 
l'aigrette en argent de Voislav (fig. No. 73), aiusi que son 
diademe fait en lames d'or, nous donnent l.Iue idee complete 
du costume de notre societe au XIV-e siecle. 

Les bO'utons du costume du fils de Negn1 Vodă, represen
tant l'un uu monstre el1chevetre ; les autres, portant les 
initiales I. O. R.,  en maj uscules gothiques, SIlI fond en email, 
tombe aujourd'hui, ressembleut coml11e forme a= boutons du 
costume de Radu-Vodă (fig. 77) . 

On n'a pu dedll.ire Ull sens de ces initiales qui pellvent 
etre simplement decoratives, comme celles des bagues trou
yees li Cha1cis, ou °bien celles de c10ches de Hongrie. 

Pourtant, selon l\L Roth, il se pourrait qu'il y ait la des 
restes de versets : 

1 (es1('s) (m.a) R (ia) (g)O (lh) ,  ou bien (ma) R1) (a) (ba-
1) (O) (1) (Marie conseille nous) . 

Style el provenance de l'orjevrerie Irouvee 

Sur cette question les opinions des savants sont partagees. 
Les Fran<;ais ne recormaissent pas dans ces objets nne 

inf1uence directe de l'esprit fran<;ais dominant dans I'art 
fran<;ais du XIV-e et XV-e siecle. M. Migeon croit qu'en tons 
cas ce n'est pas l'art allemand qui a pu les produire. 

M. Pinder croit, ainsi que )1:. G. Brătianu, que ces objets 
sont l'oeuvre de Georg et Martin von Klausenbonrg, lesquels, 
en 1 3 70, ont coule les statnes de St. Etienne et de Ladislas 
pour l 'eveche d'Oradea-Mare. 

M. Roth conteste avec raison cette opinion, soutenue par 
M. J. Hampel egalement, pour la bonne raison que ces de1L'O 
heres etaient des statuaires et non pas des orfevres. 

Pourtant, il pense que ces objets ont pu etre tranlÎlles 
par les bijoutiers de · Bistritza. 

M. Ohlenroth croit que ces objets ('sont les plus bealL'>: 
cxemplaires de l'orfevrerie fran<;aise,). 

M. D alton emet tme opinion que nOlis exaluinerons Îllll1le
diatement, en detail. 

La supposition que ces objets seraient l'oeuvre des Or
fevres de Transylvanie, doit etre ecartee tout d'abord. 

Ces objets, d'une facture superieure, snpposent l 'exis
tence d 'une tradition d'art bien etablie. 

Mais, comme le constate M. Roth lui-meme, lorsque 
la retmiOll, convoquee en 1 376, des Sept Districts Saxons, pro
ceda it l 'organisation des corporations d'ouvriers, assem
blee a laquelle le Roi avait delegue I 'Eveque Goblinus et le 
« B urgvoj b> du territoire royal, la corporation des orfevres 
n'est pas mentionnee parmi les I9 corporatiolls, compre
nant 25 mHiers, constatees li cette occasion. 

D'ailleurs, c'est chose cormue qu'au XIV-e siecle le style 
de l 'art fran<;ais etait dominant dans tout l ' Occident et que 
le travail de I 'or etait tme industrie eminemment fran<;aise. 

C'est de France que cette industrie se repand en Flandre , 
en Allemagne (a Aix-Ia-Chapelle, Miinster, Dresde, Mayence) , 
eu Italie, 011 le gothique est combine au roman. 

TI y avait des ecoles italiennes a Pise, Sierme, Perouse, 
Pistoja, Bologne, mais la plus importante etait celle de 
Sierme. 

Le cltef de cette ecole : Ugolino di Vieri ( 1 350) avait des 
eIeves qni contribuerent a l 'introduction de l 'orlevrerie a 
Venise ( 1330-1400). 

C'est de Venise que s'approvisiollnaiellt tous les centres 
de l'Orient, et c'est par Venise que fment meme creees des 
ecoles provinciales : levantine et adriatique. 

L'irrfluence de l 'ecole venitienlle s'exerce jusqu'en Eubee, 

a Chalcis, 011 l 'influence des baillis yeniticlls aruoilldrit la 
suzerainete acheelme et aruene l a  domination incontestec tk 
Venise. 

Le tresor trouve ici, datant de cette dernicre periode, et 
qni presente, comrue nous l 'avons \"lI , une si grande res
semblance avec les objets d 'Argeş, «ont - elit )1:. Dalton 
le caractere de l 'art italien nordiquc, et datent el'une epoque 
quand les cours italiennes du nord vi,-aient sous tme civi
l isation feodale sÎlllilaire a celLe de France et du nord-oue�t 
de l 'Emope». 

Il n'y a rien d'extraordinaire a ce que, par l 'intermediaire 
des Angevins de Hongrie, ces objets nous soient venus de 
cette Ve1lise italo-orientale. 

�'L D alton a constate �des analogies evidentes entre les 
objets d 'Argeş et ceux de Chalcis, quoique nombre de ces 
derniers ne soien t pas eu metal precielL'>:'), 

«TI y a des de= parts, le meme melange d'irrfluellces fran
<;aises et (je crois) italiennes et assez prononcees dans la fac
ture et la technique, surtout dans l 'application des perles. 

«Les familles princieres de yotre pays ont adopte la meme 
civilisation cheyaleresque qu'ont adopte les fal11illes 110-
bles d 'Italie a la mellle epoque» ajoutc l\'1. Daltom. 

POTERIE, TE RR E C UITE 
La poterie trouvee, surtout dans les fouilles des depeu

dances du palais princier, se distingue par son epaisseur peu 
commune. On y a trouve des chandeliers, des ecuelles, des 
assiettes plates ornees, pour etre accrochees a= murs, des 
" ases avec des 1110tifs d 'omelllentation que I'on trouve jus
qu' aujonrd'hui dans l 'ornelllentation des poteries de nos 
paysans. (planches No. XI et fig. 300-303). 

Des objets eu terre cuite, tres finement travaiJles ont ete 
trouyes egalement au conrs des fonilles faitEs au Palais Princier 
et a Sânicoară (fig. 303). 

La fig. No. 78, par ses gracieux entrelacel11ents, presellte 
des ornements ressemblant a I 'applique trouvee dans le tOl11-
beau du chevalier «fie urs de l is,). 

La fig. 79 avcc scs riuceaux de feuilles, figure des lions 
aHrontes. 

Quelques tmes des pateries, sans email, sont les plus 
allciennes et d'tme plus fine executioll ; d'autres sont email
lees et semblent etre ulterienres en date. 

La plupart sont des terres cuites pour poeIes, comrue on 
en trouve en Transylvanie, d'autres, comnle le montre le 
trou qu'on y a pedore (fig. Xo. 81) etaient destinees a etre 
accrocltees a ux lli IlIS. 

. 

Le fragment fig. :1\0. 8 1 ,  est un admira bie exemplaire, 
prouvant la finesse de cet art et d0lll1ant l ' i.ll1age des temps 
ieoda= qui l 'ont produit. 

Cette piece de 20 X 1 6  X 1 2  Clll. ,  represente, avec une 
finesse exceptionnelle, un chevalier sur Ult cheval eu 
marche. 

Le chevalier a un casque, tme peIerine a larges plis jetee 
sur les epaulcs, des braies, des chausses, des pantoufles poin
tues, de longs eperons ; il tient dans sa main droite une crosse 
ou une masse d'armes ; de la Illain gauclte il tient les renes 
du cheYal. 

Le mou vement et la finesse de facture de cette piece, en 
font un precieux document pour l 'etude de la terracoterie 
de cette epoque. 

A ce groupe se rapporte egalement le fragment No. 82 
que j 'ai trom·e dans les fouilles des caves du palais 
princier. On ne distingue, el'un chevalier monte, que le cas
CJue resselllbiant beaucoup a celui que porte l'envoye de 
Charles Robert au Voevode B assarab (fig. No. 7l . 

La lance â etendard est caracteristique du XIV-e siecle. 
En face du cheval on voit le sommet d'un sapin. 
Le deuxieme fragment, (fig. No. 82) , dont on ne distingue 

egalement que la tete d'un cheval, est tres finement tra
vaille. La tour, en face du cheval, ressemble a celle 
representee sur le fermoir de Radn Vodă. 

On peut rapprocher de ce groupe aussi la terre cui te (fig. 
No. 84), emaillee, d'une facture plus lourde, et representant 
le torse d'un chevalier monte, qui tient sa main droite sur 
l a  crini ere du cheval, tandis qne de la lllain gauche il tiemt 
la lance caracteristique de cette epoque, ainsi que l 'epee qui 
penn, attachee a la ceintnrc. 
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:\[eme obseryatioll pom le corps lI 'uu che\'al de la planche 
,wuexee (fig, 205). 

Vn qne ces terre cll ites Haient destiuees a Hre accro
chees aux murs des appartemeuts, coml1le on le deduit 
des trous qui perforent ces objets, je serais enclin a yoir dans 
leur sllccessioll des phases du graud combat de Bassarab, 
du Château d'.'\.rgeş, et formant comme une frise a I ' illterieur 
de I'appartemellt, frise malheureusement e]]tierement perd ne 
anjollrd'hui. 

CONSIDERATIONS SUR J:ARCHITECTONI OUE E'!' 
LA PED1T ' R E  D E  L'EGLISE. - O R J Gli-.1ES. 

r:eglise Princiere d'Argeş, ne trou\'e, COll1me aspect d'en
semble, comme plan, appareillage, silhouette, allcun mo
dele similaire de comparaison, 

D'ailleurs, I 'etude des monuments du XI\"-e siecle n'est 
qn'a ses debuts, 

«Nous connaissons fort mal encore l'art bvzantin du XI V-e 
siecle», dit M, Diehl. 

-

::vreme sur les origines de I 'art byzalltil1 , en general, les 
opinions sont fort partagees. 

M. M, Strzygm\-ski,  Aillalow, Schmit denient toute influence 
de la capitale byzantine dans I'e,olution de cet art, Selon eux, 
I'art., il partir du V-e et j l1sqll 'au XV-e siecle, s 'est rellouvele 
par I 'apport artistique de l'Orient exclusi"emellt, 

C'est sans I'illtel'lllediaire de Constantillople que, selon 
l\I, Strzygowski, I'art clltetiell oriental s'est transplante eli 
erece, Italie, Sicile, et chez les peuples sla"es, . 

L'ecole fran<;aise, representee par :VL M. Diehl et :'Wlet, admet 
une influence orientalc it Constautinople, surtout jnsqu'a 
l 'epoql1e de } usfinien ; a partir de cette epoqne ils sontien
nent que l 'art byzantin aHirme sa perso1l1lalite ell radiant 
dans tous les pays mediterraueens, 

DetL, renaissances : au temps de la dynastie 1l1acedonielllle 
et sons les Paleolognes, ont completement renou"ele cet art, 

�1. Dalton est pour UUC llloyenne entre ces denx extremes, 
li admet une influence syrienne vivifiee par l 'hellellisme, au 
point de vue technique, mais ponr cc 'lui est du style, i l  
fait des resen'es, 

�Il  y a, dans l 'oeune du XIV-e siecle, et ou peut en dire 
autant des peilltures de :'1:istra, une rechercbe de la verite, 
des attitudes, et du cadre pittoresque , qui font complete
ment defaut aux conceptions pompeuses et tbeologiques 
des contelllporains de ] ustiuien, Il semb1e donc bien que, 
lllellle en admettant I 'hypothese d'tUl prototype syrien, il 
faille faire h01l1leur a l 'ecole constantiuopolitaine, ele 
l 'accent tont per�onel qui caracterise cette Geu\-re, ( D 'apres 
Brehier), 

Selol1 ::Il, Vie.hl, la basilique iI conpol e  fini t ,  COll1l11e tyPC 
dominant, au XI-e et XII-e siecles, 

A partir du XII-e siecle l 'eglise iI plan cn forme de croix 
grecque COUll11e.11Ce a. paraître, La cal'actcristique de ces 
eglises est que le raccord du plan droitangulairc des U1tHS 
de l 'eglise, a"ec le plan polygonal du talIlb0ur dela coupole, se 
fait par l ' intennediaire d 'tme base en forlIlc de croix aux 
bras egaux. 

Cette base eu forme de croix, dont les bras, formes pa r 
des youtes eu bcrceau, courounent tout l 'edifice de l 'eglise, 
souticnt, au croise11lent des bras, le talllbour dela coupoJe 
qui Stltmonte tout le Illassii de la ma<;olUlerie (fig, �o, 83) ' 

Les arcatures des voutes de cette croix sont dissimulees 
dans la premiere. phase, par des {rontons triangulaires ; puis, 
iI partir du X [l-e siecle, e!les sont arquees en pleiu cintre, 
de maniere iI ce qne sur le toit de l 'eglise apparaisse, sons 
les conpoles, la forme de la croi." 

Dans l 'evolutiol1 de cette periode de l 'architecture, les 
lignes iaterieures s'accentuent de plus en plus dans la dis
position de la toitme : les youtes absieliales, les bras de la 
croi ", les coupoles s'etagent, se projetteut de plus eu plns 
ea hauteur, de sorte que, au lieu du massif de ma<;onnerie 
cubique caracterisant les eglises j usqu 'alors, lIOUS avons, iI 
partir ele la base et jnsqu'au sommet de la coupole, une sortI" 
de pyralJl ide. 

C'est iI ce type cOllstalltiuopolitain, caŢacterise aussi par 
l 'alternauce des couches de briques et de pierres alternees, 
que ,<e rattache l ' Eglise Princiere d 'Argeş, a"ec ses arcades 
a\'ellgles (dans la tour de l ' Eglise Prineiere C0rnme dans 

gulet:uul C0111Î:;iunii :'\[OllT..1lClllc1or IsbJl"ic\.: 

I 'abside de Sânicoara), le ' angles de la tour a\'ec coloul1ettes 
et meme le catechumene au-dessus du narthex, 

On peut en suine le t:'pe iI partir de l 'eglise de Kazan
djilar-Djami du XI-e siecle, On peut voir comlllent le type 
se fixe iI Killise-Djami, dans l 'eglise des SaÎnts Ap6tres du 
debut du XI\'-e siecle, et, surtout, dans l 'eglise de Ciaus-:'10-
nastir de 1 380, qui ressemble le plus iI l'eglise d 'Argeş, 

Cepelldant le type le plus rapproche, qui indique la voie 
par laquelle le  modele de cet tmique exemplaire d'architec
ture nons est pan-enu, est le type byzantin de Serbie, de 
l 'epoque de Dousan, le contemporain de B assarab, Ou ponr
rait meme dire qu'il emane de l 'ecole de Donsau, v 

Kou, a\'ol1s de tels modeles a J_juboten ( J337) . Stip ( 1 332) 
:'1ateica, 

Pourtant, il y a aussi des differences : l  es Serbes emploient 
toujours la pierre de taille la ou nous employons les moellons. 

Seule l 'eglise Princiere de Câmpulullg a ete construite ebez 
HOUS en pierre de ' taille. 

L'arehitecture de l 'eglise reyet, donc, tontes les formes 
caracteristiques du XI\--e siecle, 

Pein-t1,rv de l' Eglise 
Dans la peinture d'Argeş on constate egalement les effets 

de cette renaissance byzantille du XIV-e siecle caracterisee 
par :'1. Diehl : «a la fois decorative et realiste, qui se carac
terise par un style pittoresque et un coloris presque impres
sionniste,), 

Ce meme souffle de la renaissance italienne du dugento, 
constate par :'rillet dans les eglises de Dousau, paraît avoir 
i ll3pire dans le sens le plus large les peiutures d 'Argeş, 

Bien que la plupart des sceues portent des iuscriptions 
grecques - mais en un grec barbare - il Y a aussi des ins
criptions sla\'ones qui prouvent que des peintres sla\'es du 
�ud ont travaille ici, appartenant a. cette ecole balcanique 
clont l ' illfluence est ressel1tie jusqu'en Russie, il la suite de 
ses relations avec ':enise et Sienne, 

C'est iI ce xrv-e siecle qne l 'on doit la fragmentation des 
parois interieures en zones de peintnre, et qui exclue pres
que tonte antre decoration, pom faire place aux personnages 
dans la zone iuferietue, et en baut aux scenes de compositioll 
interpretant les cycles liturgiques, 

Le goi'tt pour l 'apocrypbe, le sentimeut realiste et drama
tique, 3yeC Ulle gral1de l iberte de gestes et une abondauce 
de details qui depasse llH�l1le les peilltlues de Mistra et Ka
hrie-Djami, sont autant de caracteristiques de l ' iconogra-
phie de l 'Eglise Prineiere, 

. 

La predilection ponr des scenes uOtl\7elles et ra res, COllllne 
le Recensel1len t ,  trouvee aussi iI Caliuii', eu Serbie, est 111lC 
a utrc earacteristique de ce siecle, 

La deeoration est presque similaire it celle de Lesllo"o et 
:l. ceHe eles eglises de Trapezica de Tirno"o, du meme siecle .. 
Otl on trou"e des panneaux imitant le lllarbre, COl11me iI 
Argeş, an lieu des draperies, et lnemc les cOllciles sont tra
yailles presque de la l1leme maniere, 

:'Iel11e si eertailles scenes, trou\'ees il _-\.rgeş, se reucontreut 
dans des eglises plus ancienues, toutefois, ontre la difference 
ele facture, on obser\'e aussi une difference dans l 'e.xecutiou 
des conlpositions, 

C 'est aUlsi : La Presentation de la Vierge, qui se trou\'e 
dans l 'eglisc de Boyana, en Bulgarie, it Studenica, elI Serbie, 
represente St, Zacharie, qui re<;oit la :'Iere de Dien, iI gau
ehe, tandis que dans la composition d'  Argeş, ce meme saiut 
se troU\'e it rlroite , mais les mLnllties d 'executioll sont iden
tiques, 

Les zones d 'inscriptious qui decore.nt les "He.ll1euts de 
Zacharie a �tlldenica et Boyana, nous les retT011\'ons a Argeş, 

r:Eglise Priuciere d 'Argeş, bâtie par B assarab, pom ser
"ir de chapelle it la COUT Princiere de cette capitale, a ete 
construite apres 1 33°, comme le prouvellt les dates histori
qnes, le complexe ele "ie historique, le style architectonique 
de l 'egJ:se, le style des peintures, ainsi qne les objets trom'es 
dans les tOl11beaux, 

)<icolas Alexandre Voe\70de la consacra, ulterienremeut '1 la 
f0ndatiol1 de la :\Ietropolic el 'Argeş, l1lais, n 'aYaJlt p" ter-

'9 
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miner l 'elifice, il legua le soin d'en commencer la peinture 
a son fils et successeur, R adu-Vodă. C'est par lui que fut 
achevee l 'eglise . li y fit faire son portrait comme principal 
fondateur. 

Et c'est ce Prince Radu, le seul connu par nos docuruents 
de toute la serie de Princes qui regnerent avant lui, que l a  
tradition et la chronique du pays, ecrite posterieurement, 
considerent comme fondateur, non seulement de cette eglise, 

la plus ancienne du pays qui soit conser\"(�e. mais allssi 
comme fondateur de 1 ' Etat rOllmain. 

J e tiens a. exprimer ma reconnaissance a M. Cerchez, 
membre de la Commission des �lonuments Historiques, fi 
Messieurs les membres de cette Commission. aux savants 
cites qui ont bien voulu me communiquer leurs precieux avis, et 
plus specialement ă M. Dalton, ainsi qu'ă Monsieur le profes
seur �. Iorga, pour le b ienveillant appui qu'ils m'ont accorde. 

R ESTAURATION DE L'EGLISE PRINCIERE 
PAR 

G R . C E R C H E Z  

L ':E;glise Princiere de Curtea de Argeş est sans contredit 
le plus ancien et le plus interessant monument de Roumanie. 
Eile a resiste a tous les elements destructeurs jnsqu'ă notre 
epoque. Elle a resiste ă l 'effet destructeur dn temps, aux 
invasions, aux trembements de terte, aux incendies et sur
tont aux reparations incompHentes faites an cours des sie
des. 

Dans les derniers temps, par suite du manque de soin et 
des tremblements de terre, elle Hait arrivee a menacer de 
s'effondrer, et l 'effondrement se serait sans doute produit 
si l'architecte Leconte du Noiiy, qui restaura it l 'eglise ca
thedrale de Neagoie Voevode, et qui avait He charge aussi 
de la restauration de l'Eglise Princiere, ne l 'avait conso
l idee par un echafaudage eAi:erieur et interieur jusqu'ă ce 
que les credits necessaires pour la restauration fussent 
onverts. 

Vu que cette eglise Hait destinee, selon le procede de cet 
architecte, ă etre demolie j usqu'au ras du sol, pour etre en
suite reconstruite, personne n'a plus songe a la reparer et 
l 'eglise Hait arrivee en effet a menacer de s'effondrer, de 
sorte, qu'en 1 9 2 1 ,  la prefecture du district donna l'ordre aIL'( 
curate urs de l 'eglise de la demolir. 

Heureusement qu'il se trouv"- quelqu'un pour protester 
contre cet ordre : le R. P. econome Etienne Dumitrescu se 
rendit en toute hâte fi B ucarest et offrit ă la Commisssion 
des Monuments Historiques, pour la consolidation de 1 'e
glise, l a  so=e de 56.000 leis, recueillie fi cet effet. 

En ma qnalite de membre dans cette Commission, J al 
demande qu'on me pennette d'examiner cette eglise et 
d'examiner si en eHet il  n'y avait rien autre ă faire que 
de proceder ă sa demolition. 

L 'ayant visitee, j 'ai declare ă la Commission des ]\>Ionu
ments H istoriques que je prenais sur moi de sauver ce mo
nument de la demolition. l 'ai He autorise par cette Com
mission, presidee alors par feu J ean Kalinderu, de proceder, 
avec M. Nicolas Ghika-Budeşti ,  architecte-chef de la Com
mission des Monuments Historiques, ă la consolidat ion du 
monument et fi sa restauration. 

Les tra\"aux commencerent immediatement, en 191 1 .  J e 
chargeai de la surveillance des travaux M. J ancovici, dont 
la capacite m'Hait connue des 1 'epoqne ou,  etant directeur 
des postes, il se trouvait dans le ser\"ice des locaux de 'poste, 
cree alors. l 'etais eertain ql1 'il suivrait ă la lettre mes in
structions. 

Avant de commencer les travaux, le R. P. econome Dl1-
mitrescl1 a bien voulu me donner les renseignements sui
vants : 

«L'eglise Princiere de Curtea de Argeş a ete b âtie par 
Radu Negru Vodă en l 'an 1 290. C'est la plus ancienne eglise 
de Valachie et elle a servi de mHropole du pays jusqu'en 
1 40 1 .  quand Mircea l 'Aţi.cien transfera la capitale du pays 
de Curtea ' de Argeş ă Târgovişte. 

La tour a commence fi se lezarder vers 1 882. 
En 1 892 on a yote paur la restauration de i'eglise une 

so=e de 100.000 lei, mais la restauration n'a pas eu lieu 
et la somme yotee a rec;u nne autre destination. 

L 'eglise a ete fermee au culte le 9 j allvier 1 894,  a la suite 
de l'intervention de l 'architecte Leconte du Noiiy. 

En 1 898 on a consolide l 'eglise avec des etanc;ons en bois. 
Ils ont dure jusqu'en J 903, quand on les a remplaces, etant 
pourris, par d'autres en chene. 

Pour fixer ces etanc;ons on a troue la toiture et les YOU tes 
de l 'eglise , de sorte que les eaux de plllie et de la fonte des 
neiges, en glissant le long des etanc;ons et en penetrant la 
mac;omlerie, ont hâte encore plus l a  ruine de l 'eglise. 

La statlle de Radu Negru Vodă, sculptee en pierre, lc 
sceptre dans sa main droite, se trouvait dans le milieu de 
l 'eglise, sur un soubassement qui se trouye aujourd'hui dans 
le pronaos, tandis que la statue a He transportee par, feu 
Tocilescu, en 1891 ,  au :\Iusee de Bucarest. 

Le porche en face l ' eglise a ete construit en 1 875. 
On ne sa it pas quand les petites tours, recouvertes de fer 

blanc, ont ete construites, (apres J 830). 
Les trois tombealL"': du narthex de 1 'eglise, contiennent 

les depouilles de : 
1. Anastasie Brătianu, decedee en 1 839. 
2. Constantin Brătianu , elecede en 1 84 T. 
3. Helene Brătianu, decedee en 1 845. 
Ce sont les parents et l a  tante ele feu J ean Brătianu». 
D 'une autre source, j 'ai  appris que 1 ' iconostase en bois, 

qui recouvrait celui en mac;onnerie, a ete fait par le lllaître, 
ouvrier Scheiler, en 1 852. 

L 'inconostase en mac;onnerie, l 'elargissement des fenetres 
et leur elecoration avec un cadre de pierre sculptee, ont ete 
faits au XVI I I-e siecIe. La porte en fer de l 'entree de l 'eglise 
ainsi qlle les croi.....:, 011 ete faites, COlllme on le voit ecrit sur 
ces objets, aux frais d'Ivancea Pârvanovici ;  il est probable 
qlle c'est ă la meme epoque qlle l 'on a remplace l 'ancienne 
toi ture en bardeaux, par une en tâle ; la peinture a ete refaite, 
en grande partie, par le peintre Pantelimqn, en 1 827. co=e 
cela r€suIte de l 'inscription qui se trouve fi la base de la tour. 

Voiei l 'etat dans lequel j 'ai  trouve l 'eglise que l 'on lll'avait 
confiee pour etre consolidee et restauree : La toi ture en tâle 
vieille, rouillee et trouee, laissait penetrer la pluie ă l 'inte
rieur, surtout par les trous faits par les etanc;ons. 

Les youtes, ă cause ele l 'humielite, s'etaient elesagregees, 
surtout apres l'hiver, quanel l 'eau di�doquait la mac;onnerie. 

Les arcs principaux, soutenal1t la tour, etaient crevasses, 
et les cIefs des arcs tombes sur Ime distance de presqu'un 
metre. Les tirants en bois qui, selon l'habitude elu pays, 
a,'ait ete places afin ele cOl1trebalancer la poussee des arcs, 
ayant He cOllpes, afin de pouvoir placer le «cafesse» projete, 
n)ais qui n'a j amais ete installe, periclitait encore plus la 
construction. 

La tour, secouee par les tremblements de terre, etait ell
tierement elisloqllee d'un câte, et cette tour, avec sa cou
pole, ne se maintenaient que grâce ă la puissante ossature 
en bois, l 'etayant, mise par feu l 'architecte Leconte. 

Les voutes etaient crevassees aux clefs, la mac;onnerie 
exterieure lezardee en eli,ers enelroits et meme, de,'anc;ant 
la verticale du centre principal, elle s'etait detachee en plu
sieurs endroits. 

Au-dessus du narthex on avait eleve deux petites tours 
en bois, recouvertes exterieurelllent ele tâle. 

La toiture de ce narthex a,ait ete ehangee et recouyerte 
egalement de tâle qui monta it sur la face du fronton, le mas
quallt en grand partie ; puis, afin de pom'oir eleyer les eleux 
tourelles en bois, la mac;onnerie sur le ele,'ant de l 'eglise et 
la corn iche du fronton avaient ete amincies ou meme demolies. 

Devant la porte principale on avait construit un porche 
contrastant, absolument, avec le style de l 'eglise et 50n bel 
aspect. 
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Sur les deux fas:ades nord et sud de l 'eglise, deux contre
forts avaient ete construits, probablement, afin de conso
lider des murs qui menas:aient de s'efiondrer. Le contrefort 
sud 111urait tme OU\'erture qui avait ser,i , probable111ent, com
lIle cntree principale dans le naos de I 'eglise, ainsi qu'on le 
voit dans les eglises 1110Ida\'es, mais que I 'on ne ren contre 
pas en Valachie. 

Les photographies ci-jointes peu\'ent donner lUle idee de 
I 'etat Olt �e trou\'ait l 'egli5e en J 9 1 1 .  

Trnva,ltx de cOJ/soNdnticlI e l  de rcstaun.tio'/1 
:IL Revoile, membre correspondallt de l 'Institut de France 

et architecte du gouvernement fran<;ais, in\'ite par le gou
\'ernement roUl11ain il donner son avis sur les tra\'aux de 
restauration faits par feu I 'architecte J,econte du �oi.iy, ă 
I 'eglise episcopele de Neagoie, dit dans son rapport du 20 
j uillet 1 890, presente au :M...inistere des Cultes et de 1 '111-
struction publique de Roull1anie : 

�Pour pouvoir critiqucr les tra\'aux faits par I 'architecte 
Leconte du �oii)', il faut faire une distinctioll entre les ter
lues conserver et 'J'eslunl'e,'. 

COl/server Ull monument, c 'est le maintellir dans son Hat 
actuel , c'est·;"-dire le transmettre ă la posterite dans I 'etat 
Otl il se trou\'e, eu se boruant ă de simples cOllsolidatiolls, 

Restaurer un monument, signifie tout autre chose : cela ,'eut 
dire lui redoLUler sou etat primitif et, alor5, le prograll1me 
s'elargit et nous de\'ons cntendre que I 'architecte. lorsq1\ ' i l  
se trotn'e depour\'lt de clocutl1ents surs, s'inspire d'abord de 
ce qu'il  a sous les yeux et de ce qu 'il peut trou\'er dans les 
monuments similaires. II doit se penetrer de la conception cle 
I 'artiste createur 'de ) 'oeuvre, et assemhler tontes les infor
mations qui justifierollt ses i llO\'atiolls». 

:\1. Revoile aurait pu ajouter :  
Ret",odu. ire UII 1Il0nnment, eu cOlllmell<;allt par jeter iI bas 

tout ce qu'il  trotl\'e, pour bâtir uue constructioll d 'apres le 
modele de l 'al1cienne, CI1 rempla<;ant tout : materieI, c1cco
ration, peinture, mobilier etc. ce mode de comprendre tUiC 
restanration pent donner de tres bons E't beaux resultats, 
Illais l 'edifice dcyicut un {ne·sillt i!,J, ce ll'est plus celui du 
jondatew' ; i l  devient I 'oeuvre du restaura/eul'. C'est ainsi, 
par exemple, que l'eglise-cathedrale de Xeagoie ,"odă ă Curtea 
de Argeş n'est plus I 'eglise de ,1laUre .1 Tanolt, mais elle est 
cle\'enue I'oeuvre de l\!laftl'c Lecon/e. 

Le principe qui m'a guide dans la restauratioll ele I 'Eglise 
Princiere de Curtea cle Argeş a ete : COnSCl'i'er l' edifice dans 
l 'etat Ol1 je I 'ai  trollve, en le consolidallt, puis le re5lnu

'reI', eu lui reclonllallt, autant que possible , la forme qu'i l  
a\'ait ene lors de sa fondation, cn sttpprimant toutes les a(l
ditions fa ites sans com petellce. 

Par conseql1ent, les pren1iers tra,'aux ('lItames illrent ceu" 
de consolidation ele I 'eglise . 

J 'ai tout d 'aborc1 e,,'ămine les fouclatiolls, en creusant iI 
l 'ex1:erieur et tout atttour de l 'eglise, tUi fos,;e ele 0 . 70 Itt. 
largetu, j usqu'ă  leur base. Cette ba se a ete troll�'ee ă une 
profoneleur de J.60 Ill. Les fOllelations reposaient sur ntl l i t  
de  sa  bie et  de  gra vier. 

:Hin CIue I 'eatt s 'ecoulant des gouttieres Ile puisse pene· 
trer ă la ba se des fondations, j 'ai fait rebolleher le fosse a \'ee 
clu beton, recotl\'ert , au ni\'eau du sol. d'un trottoir eu blocs 
de lave, que j 'a i fait ,'euir de Galaţi, Ot\ i ls etaient apportes 
par bâtealL'< des lle5 grec(jues. Cette laye Îorme le materieI 
le plus resistant que I 'on puisse trolt\'er ; elle fnt fixee a\'ce 
du mortier de ciment. 

Une fois assurc cle la solidite des fOllclatiolls, j 'ai dispose 
que les tirants en bois des arcs et des voÎltes. qui a\'aient 
ete cletruits. soient relllpiaces par cle puissauts tirants en jer, 
nltmis it l 'exterieur de disques eu fonte et d 'ecrous, formant 
aucre, encastres dans I 'epaisseur des murs, ceci afin de ra
mener it leur positiou primiti,'e les murs et les \'0 Îttes, et it 
combattre la poussee au vide. En meme temps, utilisant 
l 'eehaffaudage iuterieur fait par feu Lecoute ponr soutenir 
les arcs et la tour du Illilieu. j 'ai procede it la recon�tructioll 
de ees arcs avec les briques les plus resistantes, desiguees 
sous le nom ele basalte double, pressees, que j 'ai fait venir 
de Bucarest. J 'ai ,  egalement, consolide la coupole, en rap· 
p11\-ant sur le Illeme echafaudage : j 'ai enlc\'c aussi la Illas:on
nerie disloquee des paroi, de la tour, et I 'ai refaite avec le 

lIlelIIe materiei, elI cOlllpletant celui qui faisait defaut 
par des lIlateriaux ideutiques aux anciens ; on a refait, no
talllment, la eorniche cle la t01U qui a \:ait ete elHruite lor5 
d 'uu incendie de la toiture. 

Toutes les parties de la maS:01l11erie crevassees, tombees ou 
deteriorees, on t He enle\'ees a ,'ec soin et reparees a \'ee le 
meme materieI aucien, ou bieu complHees a\'ee un materiei 
exaetement de llIellle natnre et dimensions que I 'aneiell. 

Le porehe construit en 1 875 elevaut l 'eglise, a ete de· 
moli. J 'ai egalelllent fait demolir les tourelles eu tâle, qui, 
e\'idemlllent, n 'existaient pas lors de la fondatioll de I 'eglise 
et qui, cI'a utre part, n 'a\-aient pas relllplace des tourelles en 
maS:0lluerie qui se seraient effoudrees, YU que je n'ai  trou\'(� 
aucuue trace de l 'existence anterieure de telles tonrel1es. 

Ces tourelles ont probablell1ent ete Îaites pour contenir les 
cloches de I 'eglise. Elles ont ete plus d'nue fois detruites 
par des incenclies. Un a meme trouve, dans le grenier du nar
tilex, du brollze fondu, provenant des cloches. Plus tard la 
grancle cloche a ete transportee dans le docher qui se trou"e 
ă l 'elltree de la cour de l 'eglise. 

Un escalier, ereuse dans l 'epaisseur du nuu nord de l 'e
glise, et qui part d 'une ouverture interieure, situee tres haut, 
au dessus du plancher de l 'eglise, sem bIe avoir ser"i autre
fois ponr mener ă une cachette sitnee dans le grenier du 
narthex, lequel a tm double plancher, ă 0 .70 m. 1 'Ul1 de I 'autre 
et Ot1 I'on cachait les objets de prix eu temps tronbles : ea
chette comme celle qn'on trou"e egale111ent au mouastere 
fIe Rorez , puis, lorsque I'on eonstruisit la petite tonr-elo
chel', l 'escalier servait, sans doute, pour monter au grellier 
cltt narthex, afin d'y soIll1er les cloches. 

En eaJculant le poids pesant sur l es piliers qui soutieu
!lcnt la grosse tour, j 'ai tronve rlouze kg. par cm. 2, ce qui 
c'>llstitue une charge assez considera bie, qui ne permettait 
pas d 'augmenter le poids de la toiture, laquel1e, au commen
cemeut, etait en bardeaux, cOlllme on l 'a  constate d 'apres 
les restes troU\'es daus le grenier. Mais, atteudu que la toi· 
ture en bardeaux, outre le elanger d 'incenc1ie, uecessite, pour 
etre bOlllle, uu entretien contin uel et sou remplacement de 
temps eu temps, j 'ai adopte la toiture metalique, mais en 
ehois!ssant le cuine comllle etallt le plus resistant. 

\' tt qne je n 'ai constate aUCWle dHerioration des quatre 
piliers, aUCUlIe trace cle broie11lent des hriqnes, et V11 que 
ces piliers a\'aiellt resiste depuis si longte11lps ă tous les 
elements destrncteurs, j 'a i  trouve prudent de ne pas y tou
cher et .de le" laisser continuer ă sOtttenir la tottr et les 
\'oaies. 

Outre la cOlIsolidatioll ele I 'eglise et la demolition des 
tOluelles eu tâlc et eln porehe cI'entree, E'n fait de restaura
tiou, je n 'ai pas cru ele,'oir toucher atL'\: autres 1Il0elifica
tions, \'lI qu 'elles ne contraria;ent pas l 'esthetique du monu· 
ment, on bieu avaieut acquis le elroit au respect par leu! 
anciellllcte, de sorte que l 'oeil s'etait habittte it ces modifi
cations. 

L ' ieonostase ('n mat;:onnerie, peint, clatant du X iIII-e 
sieele, et qtti s 'hannonise avec l 'interieur ele l 'eglise. entre 
dans cette categorie. J e n'ai pas crn de\'oir le supprimer 
ne sachant pas ce que se troU\'ait ă sa place lors de la fonda
tion cle l 'edifice. J 'ai  enleve, cepellclant, l 'iconostase en bois 
grossierellleJlt execute par le maitre-ounier Schel1er en 1 852.  

De meme je n 'ai pas cherche ă refaire les fenetres telles 
qu'elles de\'aient etre iI I 'origine, ne dispoSa11t d'ancun ele
ment qui puisse Ille montrer COllllltent elles etaient primiti
\'ement. Et d 'ailleur�, les fenetres actuellcs, avec leur cadrE' 
de pierre sculptee. s 'harmoniseut assez bien a\'ec les fa
s:acles de l 'eglise et I 'oeil s'est habitue de longue date iI les 
,-oir aiusi. 

J e n 'ai pas touche 1l0U plus aux culttreforts, bielt C]tle 
I 'un bouche l 'aucielll1e porte d 'entree dans le  naos. car bieI) 
que bâtis seulement eu 1 850, ils petlvent etre uecessaires 
pour empeeher un ccmmenccment d 'effollclrement cles unus : 
bieu plus je les ai consolides, eu remplat;:ant la tâle qui les 
eonvrait, et qui etait rouillee, par lll1e copertine eu pierre 
(lnre. Enfin, j 'ai egalelllent cousen'e la porte d 'elltree cn 
fer et les croi.,<, faites en 1 858, \'u qu 'elles ne prcsenteut pas 
de contraste a\'ec le style de I 'eglisc et que je ne pou\'ais 
connaltre leur modele premier. 

J 'ai laisse telle quelle I'ou\'erturc ele la porte cI'entree. II 
faudra cependant que dans la uiche exterieure se trOtl\'allt 
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au-clessus d'elle on peigne l 'icone du patron de 1 'eglise, 
dont la place est ici habituellement. 

Dans le narthex de l'eglise j 'ai trouve, egalement, qu'il ne 
fallait pas toucher aux trois tombealL'< de la famille Bră
tianu, vu qu'ils ne portent aucune atteinte au caractere de 
cette partie de l 'eglise, et yu que le grand homme d'Etat 
a droit au respect des tombeau.:s: de sa famille. 

Les photographies ci-jointes montrent l'etat dans lequel 
se trouvait l'eglise au debut de la restaurat ion, ainsi que les 
principales deteriorations qui ont ete repan�es. 

Le resume des rapports hebdomadaires, envoyes par M. 
Iancovici, le surveillant des travaux, permettent de suivre, 
presque jour par jour, la marche et la nature des trayalLX 
de consolidat ion et de restanration. 

Peinture de l' eglise 

J e dus ensuite m'occuper de l'interieur de l 'eglise. J e me 
suis adresse fi M. Norocea, qui avait ete envoye par la «Com
mission des Monuments Historiques,) en Italie et au �font 
Athos, afin d'etudier la peinture byzantine des eglises. 

M. )l"orocea, cedant â. mes instances, consentit fi me 
seconder pour la question des peintures. 

Vu que, fi la base de la tour, j 'ai trouve la siguature du 
peintre Pantelimon, portant la date de 1827 (Voir fig. No. 
27) il resulte clairement que la peinture de l 'eglise ayait ete 
refaite, peut-etre plusieurs fois de suite, et qu'il y avait eu 
anterieurement d'autres peintures qui avaient He recouver
tes par celles du pe intre Pantelimon. 

Ceci m'a fait prier M. Norocea d'essayer s'il n'y avait pas 
moyen de laver Ies peintures recentes, afin de voir si el!es 
ne cachaient pas le,; ancienes. M. Norocea, ai de par MM. 
1\IIihail et Teodorescu, procedant avec zele et compHence 
fi ce travail, a ete assez heureux de decouvrir Ies anciennes 
fresques presque intactes, recouvertes de deux et meme 
trois couches de peinture. C'est ainsi que furent mises fi 
jour Ies fresques de toute beaute qui ornent . l 'eglise et qui, 
certainement, sont parmi Ies plus belles et Ies plus impor
tantes peintures byzantines qui se trouvent encore en Orient. 

L 'etude du peintre Mihail, qne l 'on tronvera plus loin, 
donne tous Ies dHails sur l' icol1ographie de l 'EgIise. 

Decouveyte des tombeaux pyinciers il, l'inthieu·y de l'6g1ise 

Ayant termine heureusement cette deuxieme serie de tra
vaux, et apres avoir defait l 'echafaudage eleve par feu l'ar
chitecte Le.conte du Noiiy, qui a servi egalement pour Ia 
restauratiol1 des peintures, il ne restait plus qu'a refaire 
le plancher de l 'eglise et d'explorer le sous-sol pour yoir 
s'il n'y s'y trouvait pas des tombeaux qui auraient permis 
de mieux connaître les origines de I'histoire de notre pays, 
et nous apprendre Ia date de la construction de l'eglise et 
de Ia peinture interieure. 

Les fouilles fi I'interieur de l'eglise demandaient des soins 
tout speciaux, non seulement afin de ne pas pericliter Ia 
solicljte de l'edifice, mais aussi pour ne laisser echapper 
aucun des resultats que pourraient donner les fouilles et pour 
que les objets trouves ne puissent se perdre ou disparaître. 

J e me suis adresse fi M. Virgile Drăghiceanu, Secretaire 
de Ia <,Commission des Monuments Historiquesll, dont Ia com
pHence et l 'amour pour ce genre de recherches Haient pour 
moi nne garantie. 

J 'ai eu le bonheur que M. Drăghiceanu accepte cette mis
sion. S'Hant etabli fi Curtea de Argeş il s'est mis au travail 
avec ardeur et amour et il a eu le bonheur d'obtenir le re
snltat le plus inattendu et le plus eclatant, decouvrant qua
torze tombeaux princiers, dont le principal, le tombeau d" 
Radu )l"egru Vodă, enferme dans un sarcophage de pierre 
qui l 'a conserve au cours de tant de centaines d'annees miem< 
qu'une momie egyptienne. 

J e laisse â. M. Drăghiceanu le soin de decrire Ies peripe
ties et Ies dHails de cette decouverte dans son etude. 

J e me suis adresse, egale meu t, a M. Drăghiceanu ponr con
duire Ies fouilles dans Ia cour de l 'eglise, afin de mettre " 
jour Ies restes du Palais Princier et ses dependallces. 

On a ainsi mis a decouvert le sons-sol du bâtiment qui 
servit de palais au.:s: premiers Voevodes de Valachie, et 011 
a decouvert, egalement, Ies dependances, au dHerrement des
quelles on travaille actuellement. 

M. Drăghiceanu, dans son etude, donnera egalement tous 
les dHaiIs sur Ies resultats fournis par Ies fouilles faites entre 
Ies murs qui entourent, comme une forteresse, l 'Eglise et le 
Palais Princier. 

Le plan annexe (Fig. No . 2) montre Ia position des diffe
rentes traces de constructions qui ont He trouvees an centre 
de ces murs d'enceinte. 

C'est toujours grâce fi l ' insistance de 1\11. Drăghiceanu que 
l'on a obtenu l'e),,-propriation des maisons emphyteotiqups 
qui occupaient une port ion de la Residence Princiere. 

Enfin M. Norocea, en poursuivant son travail de la\'age 
des peintures pour rechercher Ies anciennes, a trou\'e \'ers 
le bas du mur nord, derriere Ies staIles, fi l'endroit ou la zone 
reservee anx portraits des saints etant terminee, comruence la 
peinture des draperies de base, une inscription de Ia plus haute 
importance, ecrite avec un outil pointu sur le mortier, entre 
deux rangees de briques, inscription disant : «en l'annee 1 352 
le Grand Bassarab Voevode est mort fi Câmpulungll. 

Description 

L'Eglise Princiere a ete bâtie en style byzantin, analogue 
aux eglises de Serbie et du lI'1ont Athos, probablement par 
des maîtr.es ouvriers, serbes egalement, yU que les premiers 
Voevodes du pays etaient en relations d'alllitie et meme de 
parente avec Ies Serbes et les Bulgares. 

Le plan de l 'eglise correspond fi celui de l'eglise Theotocos 
d' Athenes, qui est devenue le type des eglises chrHiemles, 
lorsqu'elles ont commence il s'eloiguer de Ia forme de basi
lique, qni avait servi de liEU de priere alLX premiers chrHiens, 
et ou l'on voit, tres cIairement, Ia croix grecque formee fi la 
partie superieure de l'eglise par l'entrecoupement des vofttes 
du naos et du transept qui soutiennent, au point de croise
ment, Ia tour principale. 

Le mode de construction, - en rangees de pierre taillee 
on de moellons separes par rangees de briques avec couche 
epaisse de mortier -, correspond aux materiaux qui ponvaient 
etre procures dans Ia 10caIite, il est caracteristique du style 
byzantin et ressemble au mode de constrnctions en style 
byzantin, habituelles aui constructions analognes de Serbie, 
Bulgarie et du l\>Iont Athos. 

Les peintnres fi fresquc decouvertes presentent des res
semblances avec Ies mosalques de l'eglise Chora, aujourd'hui 
Kahrie-Djami de Constantinople, faites par le Logothete 
Theodore l\>Ietochites ; elles n'ont par conseqnent pu etre 
faites qne posterieurement fi ces mosalques, soit apres 1320. 

Ceci ressort de Ia comparaison des mosaIqnes de Kahrie· 
Djami et des peintures de l'EgIise Princiere de Curtea de 
Argeş. 

Ainsi, contrairement fi l'usage dans nos eglises, le fonda
teur, au !ieu d'etre represente debout, sOlltenant dans sa 
lllain l'eglise qu'il a bâtie, est dessine il genon..-.;:, priant J esus 
Christ, tout comme l\>Ietochites est represente fi Kahrie
Djami. 

Ceci prou"e encore que le personnage peint fi l 'entree, 
COlllme fondateur, n'est pas celui qui a bâti l'eglise, mais 
celui qui l'a fait peindre, comme fut represente Metochites 
qui a fait Ies mosatqnes de Kahrie-Djami. 

L'inscription decouverte dans l'eglise, qni montre que 
Bassarab le Grand est mort en 1 352, et qui confirme l'af
firmation du chroniqueur Radu Greceanu que Bassarab 
etait mort en 1352,  prouve que l'eglise a ete bâtie mais non 
terminee par B assarab et que Ia peinture n 'avait pas He 
cOlllmencee â. cette date. 

On trom-era Ies details dans Ies etudes suivantes. 
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DATE DE LA M ORT DU GRAND BASSARAB VOEVODE 
PAR 

D. o N C 1 U L 
Un graffitte, decotl\'ert â l ' interieur de I'Egiise Princiere 

de Curtea de Argeş, ecrit (proba1?lement par un maître
ouvrier qui travaillait â la construction de l'eglise). ayec 
un instrument tranchant, sur la pierre du mUI nord du naos, 
avant la peinture a fresco de l'eglise, indique l'annee de la 
mort en 6860 ( 1 352) (,du grand B assarab Voevode*, fon
dateur de cetteeglise_ 

Ce temoignage modifie les opinions emises jusqu'ici con
cernant la duree du regne ele Bassarab I-er, fonelateur ele 
la Principaute ele tout le Pays-Roumain et de la dynastie 
eles Bassara bs. 

Le plus ancien temoignage documentaire. concernant son 
successeur (,Nicolas Alexandre, fils du grand B assarab Voe
vode,), comme le nomme l'inscription qui se trouve sur son 
tombeau â Câmpuhmg, se trouve dans un acte papal ele 
1 345 (Hurmuzaki-Densuşianu, Docum_ I, 697). Dans cet acte, 
cependant, il n'est pas indique comme Prin ce regnant, ni 
Voevoele, mais seulement comme nobilis vir A lexander Bas
s(trati (Alexanelre fils de Bassarab) et cite avec d'autres nobles 
et yoevoeles (territoriaux), roumains. 

De meme la chronique contemporaine de Hongrie, ecrite 
par Jean ele Kiikiill6, dit, en parlant d'Alexandre : ('quidam. 
princeps seu 00'1'0 potentissinnts . . .  A lexander vayvoda Tran
salpinttsJ), lequel, â l'epoque du regne elu roi Charles Robert, 
s'Hait revolte et ,Hait reste longtemps, en Hat de rebellion, est 
,enu se soumettre au roi Louis (qui en 1342 a,ait succeele 
au trone ele son pere Charles Robert) , en Transylyanie, en 
' 343· 

Cette mention avait He consideree jusqu'ici comme une 
preuve que c'etait Alexandre qui regnait en 1 343. Cepen
dant, le chroniqueur le presente en lutte avec Charles 
Robert, contre lequel il s'Hait rebelle. Les doclUllents ema
nant de Charles Robert lui-meme. precisent que le roi, avait 
He en guerre en 1330, avec Bassarab Voevoele;pere et preele
cesseur d' Alexanc1re, ce demier ayant He associe au trone 
par son pere. Le mobile de la guerre Hait, selon les docu
ments de Charles Robert, certains ('confinii,) du Royaume 
hongrois (elont Se\'erin) , que (,Bassarab et ses fils,) dHenaient, 
au prejudice de la couronne hongroise. Donc, les fils ele B as
sarab sont presentes ici comme associes au trone, fait qui 
se repetera, surtout pOHI le fils aÎne. 

Par consequent, la rebellion d'Alexanc1re contre Charles 
Robert, elont parle le chroniqueur hongrois, ne peut avoir 
lUle autre signification que ceHe ele sa participation â la 
guerre comme, associe au trone de sou pere Bassarab. C'est 
cu cette qualite de corregent qu'il a eu l 'entrevue de 1 343 
avec le nouveau roi ele Hongrie, retablissant â cette occasion 
les bonnes relations avec le Royaume. En 1 345, lorsque 
Alexanc1re et nomme simplement (<llobilis vin. il n'Hait elon c 
pas encore Prince regnant, seul souverain. 

Le premier elocument elans lequel Alexanc1re est designe 
comme Prince regnant (Domn), est de 1 355. (Docum. I ,  
2(37). A cette date, l e  roi LOIUS recompense les services ren-

dus par l 'eveque d'Oradea, elans differentes legations, au
pres (,d'A lexander Baza1'abi* (Alexanc1re fils de B assarab), 
,oevode Transalpin ( = de Valachie). â l 'occasi n de la con
clusion ele la pari et ele la concorde avec le roi. 

Alexanelre a donc commence â regner avant 1 355 et pos
terieurement â 1 345, et c'est son a,enement au trone qui a 
motive les ambassades du roi hongrois aupres du prince rou
main, afin de traiter la pai.." et la concorele. 

Le dernier document, elans lequel Bassarab est cite, sans 
qu'il soit question de lui com.ll1e d'une personne eleceelee, 
emane du roi Louis, en 1 3 5 1 .  (Docum. I, 2, 1 4) .  

i l  est vrai que, elans eleux elocuments ulterieurs elu 
meme roi ( 1 354 et 1357), Bassarab se trouve mentionne, 
mais uniquement el�ns des elocuments qui en reproeluisaient 
d'autres, emanant ceux-Iâ de Charles Robert ( 1 335 et 
1 337) .  Par consequent, en 1 3 5 1  Bassarab se presente comme 
etant encore en ,ie. 

Certe nlise au point, faite sur la foi de documents, con
corde exac1ement avec la date de la mort de Bassarab, don
nee par le graffitte decouvert â Curtea ele Argeş .. 

Ce ,meme graffitte prou ve encore : que le premier fondateur 
ele l'Eglise Princiere a ete Bassarab, comme je l'ai soutenu elans 
ce Bulletin eu 1 9 1 6 ;  il prouve ensuite, qu'au moment de sa 
mort, l'eglise n'Hait pas encore ternlinee, qne la peinture 
n'avait meme pas encore He commencee, attendu que le 
graffitte a He ecrit sur la briq ue non encore endnite ele crepi. 
La construction n'a He terminee que sous Nicolas Alexanelre 
( 1 352-1364'. le fonelateur de la mHropolie d'Argeş ( 1359) , 
sous le regne duquel l 'eglise, consacree â St. Nicolas, a cer
tainement He benie. La peinture de l'eglise cepenelant n'a 
He terminee que sous le regne ele Radu ( 1 374-1384) . fils 
et second successeur el'Alexanc1re, opinion que j 'ai e""primee, 
comme hypothese, dans les articles cites ele ce Bulletin. Ce 
prin ce Raelu est presente comme fonelateur, tant par la tra
dition que par la peinture de l 'eglise. Les elemieres elecou
yertes confirment cette opinion. 

C'est â Raelu, qui a ternline l'imposante eglise et sa splen
eliele pe in ture, que la legende a attribue, egalement, sa fon
elation, et cela d'autant plus que dans l 'eglise, se tIOuve 
son tom beau, comme fonelateur, decouvert ele nous jours, et 
qui, selon tous les indices, est celui ele Radu.il n'y ava it 
qu'un pas â faire j usqu'â consielerer le fonelateur ele la 
plus importante ancienne eglise du pays, comme fonelateur 
de l'Etat egalement, Ce pas Hait el'autant plus naturel, 
que son premier fonelateur, B assarab Voevoele, le �egnl
Vodă de la tradition, Hait le fonelateur ele l 'Etat et ele la 
dynastie. Comme la fondation ele son eglise a He attribuee 
â son petit fils Raelu, il a ete tres facile de lui attribuer ega
lement, sous le nom de Raelu Negru, la fonelation ele I 'Etat. 

Cette nouvelle lumiere pour l'eclaircissemeut du passe, 
s'est elevee de la tombe du fonelateur ' ele Curtea de Argeş, 
et elu graffitte de 1 352. 

L'ARCHITECTURE DE L'EGLISE PRINCIERE DE CURTEA DE ARGEŞ 
SE3 ORIGIKE 3.  SON INFLUENCE 

PAR 

N GHI CA-BUDEŞTI, ARCHITECTE 

Cette eglise est, au pO,int ele vue chronologique, probable
ment le plus ancien eles monuments chrHiens qni se soit 
consen'e en Valaclrie .et, par ailleurs, au paint ele yue ar
chitedural, c'est tme Qeuvre achevee et developpee jusqu'â 
son expression la plus complete, en vertu el'une longue tra
dition. Cette eglise est le proeluit el'une ('ecole,) arrivee â l'a
pogee ele son deV.eloppement. 

Au paiht de vne ele I'art, les qualites de ce monument 

sont en effet ele celles qui caracterisent une epoque ele flo
raison : la parfaite Imite de composition elu plan, avec la 
tour dominant a u centre et les elemen ts secondaires q ui la 
soutiennent et I'encaelreut, bien -gIOupes autour el'elle ; la 
logique impeccable ele la struc1ure ou chaque element joue 
un role bien elHermine ; I 'harmonie des proportions et l'tmite 
elu style. 

Toutes ces qualites c1assent ce monument parmi ceu:x qui 

http://patrimoniu.gov.ro



274 B U L ET I N U L  COM ISI U N I I  M ON U-�IENTE L O R  I STORICE 

sont tie,itines il  rester des prototypes, des modeles, ei qui 
le long des siecles inspirent les generations qui se succedcnt. 
Conune nOllS le verrons, son il�fluence se maintiendra vivace 
SUI le developpement artistique lllteriellr du pays, 

Ou doit-on eu chercher les origines ? 
L'etude ele I 'architecture byzantine nous montre des egli

ses semblables dans la Capitale de l 'Empire el'Orient des le 
X-e et le X l-e siecle. Elles font partie du groupe dit ('en 
forme de croix grecque,., c 'est it dire ayant les branches egales 
illscrites elans tU, carre, et plus specialement de la familie 
des ('eglises cruciformes fi" coupole., 

Ce type el 'eglise est caracterise par ce fait que la forllle 
ele la croix est visible nou seulement cn plan, mais encore 
elans la forllle exterieure de I 'eglise, 0\1 les eleux bras de la 
crob: ,  etant plus ele\'(�s que les autres parties, en dessinent 
la forme dans I 'espace , determinant ainsi la structure 
exterieure du monument, Au point de rencontre des bras 
de la croix s'ele"e la tour couronnee par une coupole, 

),Ionsieur Gabriel Millet a defini, tres j ustement, ce typc 
d'eglise par une e"-pression tn�s plastique : (,Une coupole 
posee sur tlne croix'). Dans son ou vrage SUI I 'Ecole grecquc 
dans l 'architectUIe hyzantine, l 'auteur elivise ce genre de 
1II0numents eu eleux categories : les eglises cruciformes silll
ples et les eglises crucifonnes complexes, 

La premiere categorie contient les eglise� dont I 'autel fait 
partie integrante de la cro is ,  tandis que dans la seconde 
categorie l 'autel est j u xtapose '1 la ' croix. Ce dernier type 
est originaire de Constantinople et resulte de la traditioll hel
lenistique transmise nlterieurement it l 'Empire byzantin, 
tandis que l e  premier type, I 'eglise crucifonne simple, est 
le produit eles ecoles provinciales de I 'Empire byzantin, qui 
sont restees sous l 'influel1ce des methodes heritees de la tra
dition orientale, dont I 'originc se trotl\'e en Asie �Iinenre et 
meme en l\<lesopotamie et en Perse. 

L 'eglise cruciforme complexe arrive a son complet de\'e
loppement au X-e et au XI-e siecle a Bvzance meme, an 
temps des EmpereUIs :Macedoniens et ele� Comnenes, a vec 
les eglises de Boudroun-Dj alli (l 'Eglise de l\<[yrelee) et Kilisse
Djalli (l 'Egl ise St. Theodore) et a Salonique avec Kazall
djilar-Djdmi ( 1028) . On I 'emploie de meme au X I I -e siecle 
a I 'eglise du Pantocrator de Constantinople (Zeirek- Djami), 
qui fut construite par l 'Empereur Alexis COlllnene en I l 2 + ,  
cnsuite a I ' eglise Eski-Imaret e t  a Fenari-Iessa, e t  enfin il 
I ' eglise des Saints Apotres de Salonique qui est du XI\'-e siecle, 

De lâ I ' influence passe au Mont Athos Olt l a  forme en est 
1Il0difiee par I'addition des absides laterales, arrondies, qui, 
caracterisent les eglises ele la Sainte )'lontaglle. 

Ce genre d'eglise ne se rellcontre que fort rarement dans 
d 'autres regions : a �'1esselll\'Iie , au XIV -e ou XV -e siecle, 
a I 'eglise de St. J ean Aliturghitos, en Serbie a I 'eglise ele 
�1ateica, bâtie par le kral Doushan ( 1 33 1 - J 355),  qui presente 
comme plan, de grandes ressemblances a \'ec I 'Eglise Princierc 
de CUIte a de Argeş et, enfin, en Ronmallie a I ' eglise que nous 
etudions. 

Ces derniers 1I l0llttments, tres peu Ilombreux, dans tout 
antre region que COllstalltinople, Salonique et le Mont Atho� , 
sont, pour ainsi dire, en dehors des formes nsitees elans les 
pays Olt elles se trouvent situees et ils prou\'eraient l ' inf1u
ence directe de Byzance, transmise par des architectes ele 
l 'Ecole officielie d'art qui construisaient pour I ' Empereur des 
1Il0numel1ts d'Etat. 

D e  la comparaison des plalls des trois eglises, dont i l  a 
ete parle plus haut, il ressort, en eHet, qu'elles presentent 
entr'elles de grandes ressemhlances qlloiqu 'elles soient si
tuees dans des pays differents et eloiglles les uns des autres. 
Si nons comparons chaculle ele ces eglises a celle de la meme 
epoqne, situees dans les memes regions, nous constatous 
qu'a :Messemvrie, en dehors de I ' eglise du Pantrocrator, 
toutes les autres sont ele ·types differents ele celui de Saint 
J ean Alitourghitos ; ele meme l ' Eglise de Mateica est la seule 
de son espece panni ceUes de la Serbie byzantille et, enfin, 
en Valachie, les eglises elu X I V-e siecle ele Tismana, Vodiţa, 
Cozia et Cotmeaua sont toutes, sauf Vodiţa, eu forme de 
trefle ,  c 'est-a-dire des eglises a absides laterales, arrondies, 
donc, el 'un type tout a fait differellt ele l 'Eglise Prillciere de 
Curtea ele A rgeş. Les troi� cglises dont il est question eloÎ\-ent 
donc avoir une origine comlllune qui ne peut etrc que celle 
qne nous a,-ons ineliquee plns hant. 

.-\nalysons la shudurc de ce genre el'eglisC' : une coupok, 
ele\"(�e sur un tambour, cylindrique a l ' interieur, polygonal 
a seize cotes a I ' exterieur, repose sur quatre piliers octogo 
naux, isoh�s, au centre de I 'eglise, par l ' intermeeliaire ele quatre 
arcs en plein cintre, a ll-dessus desquels, un systel11e de quatre 
pendel1tifs spheriques rec;oit le tambour de la coupole. Ces 
pellelentifs font la transitiol1 entre le plan carre elu bas et 
le plan circulaire de la partie superieure, 

Les fJllatre arcs qui couronnent les (juatr€' pil iers, ci les 
solidarisent entre eux, sont les points ele depart de quatre 
berceaux demicylinclriques, diriges dans les Cjuatre elirections 
ca rdinales ; ils formen t les bras de la croix qui ,  apres la COll
pole, sont les parties les plus eleyees de I ' eglise et dCtenniuel1t, 
<, l'exterieur, sa configuration dans l 'espace. De ces Cjuatrc 
berceau:x , ceux elu nord, ele ] 'ouest ct du suci se tennillent 
par des frontons en del11i cerele ; eelui dc l 'est s'a rrondit 
pour fonner l 'a u  tel. 

Dans les qllatre coius cxterieurs, eutre les bras de la croix 
lonnee eu plan, se trouyent eles elements secondaires plus 
bas, \'oÎltes en bcrceau et attenants anx bras de la croix ,  
I,ellIs toitUIes s e  relient it l 'ollest, a ceUe d u  pronaos, e t  a 
I'est, �l celle des ahsidioles situt!es d'un cote et I'autre de 
raute!. 

Cet ellsemble, parfaitemellt equilibre, oiI cbaque element 
remplit son role, qui est ele soutenir et d 'aunuJer la ponssee 
des \'oÎltes voisines et de muintenir la coupole centrale, est 
caracteristiqne eles principes ele l 'architec1urc byzantille. I I  
resume, pour ainsi dire, tout un systeme, e t  cOTlstitue n u e  eles 
solutiollS les plus belles du probleme cherche par I 'architec
ture de tons les temps : la COl1\'erture: rles eelifices par Ic 
moycu des vof,tes, 

Les perspecth'es aXOlLOllIetriques, que uons doullom:, per
ltlettellt de llIieux suivre la descriptioll de ce s)'stellle de 
construction, Elle font cOlllprenelre comment, de cette com
biuaison de YOÎltes, resnlte l 'aspect cxterieur de l 'eglise, 
chaque fa<;ade se composant d'Ull element principal plus 
eleve, ellcadre de part et el'autre par un element seconelaire 
plus bas, tandis q u 'all centre . la cOllpole lmique domine le 
tOllt. Chaque element de I 'eglise a sa \-oÎlte it part, a�-ant la 
forme apropri;;e ali role qu'elle joue dans l 'ensemble et sc 
trou\'ant situee '1 la hautcur voulue. La fa<;on dont, seloll 
1eur degre d'il11portauce, ces elements sont grollpes autom 
de la cOllpole, determine \ 'harmonie generale et les propor
tiOJIS de tont l 'edifice, en contrihuant, ell dernier ressort, il 
l a  mise en ,-aleur de la coupole. L ' impression de calme que 
eloltnent les proportiolls de toutes les parties, leur progres
siou croissante de la periferie yers le centre, donnent toute 
satisfaction autant a la logique qu'a l 'esthetique. 

I .e pronaos ele I 'eglisc est plus ba,-, que les autres elellleuts, et 
recou"ert el'lllle \'oÎlte elt berceau, interrompue, eu son milieu, 
au-dessus d!! la porte d'entn!e, par tlne calotte spherique , 
supportee par des arcs en pleÎ.11 cintre. 

La proportioll ele la tour, dont la hauteur est il peu pres 
egale au diametre, serait plus voisine de celle des eglises 
du XI-e et dn XII-e siecle que ele celle du XIV-e. La forme 
<les fenHres est aliongee et terminee par uu arc en plein 
<:Între de briques apparentes. Les caclres en pierre des portes 
ont disparu. 

La plastiq ue 1l1OIlllllleutale est completee par tine plas
tiqllC decorati"e, obteuue sans l'aiele d'auctl1l ornement, et 
rien que par l 'emploi judicienx et logique des materiaux qui 
sont des plus simples : des moellons ele pierres plus ou 11l0ius 
eqnarris et ele la briqne apparente. 

Notls troUVOllS ici I ' application complete du procede de 
construction byzantine dans tonte sa simplicite, mais aussi 
dans ton te sa logiqnc et dans toute sa heante. Setlles les 
pierres qui ellcadreltt les fel1etres ele la partie illferieure 
SOl1t omees de sculptures, mais elles datellt d'wle epoqnc 
tonte <lifferente de celle de la construction de I 'egli�e, Hant 
ajoutees beallcotlp apres, au XVIII-e siecle, Ce procede de 
construction qui ,  comme on le sait, consiste en rangees de 
pierres noyees dans le mortier de chaux blanche, altenwnt 
a,-ec des rangees de hriques apparentes, composees ele eleu"", 
trois, quatre et meme cinq Iignes de briqnes superposees, ce 
procede est applique ici a tonte la constructioll (sauf les voÎltes) 
et j usCju 'aux parties les plus chargees, COmIIIe les quatre 
piliers interieurs, sur lesqllels reposeut la tour et la coupole. 
La perfection an!c laquelle ceHe Ilta<;Olltlcrie est executee, 
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l 'effet produit par la repartition j udicieuse de la brique et 
de l 'appareil de la pierre, ainsi que la conservation du mo
nlUnent pendant plus de cinq siec1es, sont autant de preuves 
de la maitrise achevee en l 'art de bâtir des architectes qui 
ont construit cette eglise. 

La ma<;onnerie de la partie inferieure est faite de gros 
caillo1L'< de ri'dere, noyes dans du mortier de chaux, et niveles 
entre des rangees de briques apparentes ; plus on s 'eJeve 
vers les parties hautes, plus les pierres sont petites et regu
lieres ; les frontons de la tour sont construits avec des moel
lons d'un tuf calcaire tres porelL'C ; les arcades concentriques 
de la tour forment des ressauts, les pierres sont taillees de 
fa<;on a sui vre la forme de ses saillies. 

Toutes les arcades, du reste peu nombreuses, celles des 
frontons, comme celles des fenHres, sont en briques apparen
tes. Les corniches, qui terminent la partie superieure des 
murs, sont de meme en briques apparentes, posees en dents 
de scie. Les briques ont cinq centimetres d'epaisseur et sont 
separees par des joints de mortier de mellle largeur que l a  
brique. La longueur des briques est d e  35 centimetres et leur 
largeur va jusqu'a 16 centimetres. Les joints sont bien pleins 
et leur surlace est en biseall pour permettre I 'ecoulement 
des eaux. Le mortier de chaux grasse est melange de gravier 
fin qui lui donne la consistance du beton et en augmentc 
la resistance a la compression. 

Toute la plastique ornementale des fa<;ades est obtenue 
par le meme procede tn�s simple et qui produit, cependant, 
un eHet des plu� nobles. Chaque pierre et chaque brique 
sont encadreees par un large joint de mortier de chaux qui 
les met en valeur et en lumiere. Sur la fa<;ade qui regarde 
le nord surtout, les pierres, qui SOllt noircies par le temps 
et la mousse q1J.i' s'est accrochee aux interstices, forment 
comme une admirable tapisserie d 'une harmonie de couleurs 
comme le temps seul en sait faire. C'est bien la la recompense 
due a la memoire de l 'artiste sincere qui emploie logiquement 
1<>5 materiaux qu'il a sous la main, sans les cacher et sans 
les farder, mais qui, au contraire en adapte I'emploi a la tech
nique propre aux materiaux dont il dispose. Le temps qui 
passe ajoute, encore aux qualites de son oeuvre qui gagne, 
tonjours davantage eli harmonie et en beau te. De modestes 
caillou� de riviere prennent avec le temps une patine su
perbe, de simples briques, a condition qu'elles 50int fabri
quees d'apres les regles du metier et qu 'elles soient em
ployees d' apres les regles de l' art, defient les siecles et temoignent 
de la yaleur des humbles artistes inconnus, respectueux des 
traditions de leur art. 

n etait naturel, qU'lUl monument d'architecture, aussi par
fait, soit destine a exercer sur le de\'eloppement de l 'art de 
llotre pays lilie influence considerable. 

Si 1'011 examine les eglises bâties en Valachie, pendant 
les siec1es suiyants et jusqu'au XVII-e siecle, on constate 
que les plus importantes d'entre elles paraissent directe
lllcnt inspirees de I ' Eglise Princiere de Curtea de Argeş. 
",ous en citerons quatre : 

r. Sous le regne du prince )leagoie B assarab on ele,e 
J 'eglise metropolitaine de Târgovişte ( 1 5 r 8) ,  dont le plan 
presentc des dispositions semolables, auxquelles s'ajoute au 
:XVII-e siecle un porche ouvert, construit sur des piliers sup
portant des arcades. La ma<;onnerie parait avoir ete de bri
ques, dont lme partie enduite et l 'autre apparente. Plus tard, 
on a agrandi l 'eglise, en y ajoutaut a l 'ouest un pronaos plus 
developpe, orne de plusieurs tours si bien que, ainsi que la 
l110ntre l 'aquarelle du peintre Sz:l.tmary, cette eglise comptait 
huit tours. Malheureusement. nous ne possedons ni plans, 
ni releves de ce monlilllent detruit par l'architecte Leconte 
du Noii)", qui a rebâti sur le meme emplacement une eglise 
entierement neuye. 

2. I,'eglise du monastere de Snago\', edifiee, peut etre, par 
le prince Vlad Ţepeş (l 'Empaleur) et modifiee ulterieure
ment, est directement inspiree des eglises du Mont Athos 
qui, cOl11me nous l 'avons \"u plus haut, se distinguent par 

les absides laterales, en demi cercle, qui "iennent s'appliquer 
de part et d'autre du naos de l ' eglise cruciforme complexe. 
A Snagov, un pronaos, tout aussi i.mportant que le naos lui
llleme, \"ient s 'ajoutu en fa<;ade ; sa disposition est sem
hlable â celle du naos et comporte une tour posee sur quatre 
pil iers ; une particularite t111Îque et qui rapproche ce pronaos 
d'un porche, consiste da!lS ce fait qu'il se trou\"e entoure 

de trois c6tes par des arcades tres hautes, posant sur des 
piliers. Ce n'est que plus tard que ces arcades ont ete murees. 

L'architecture est tout entiere en briques apparentes, si ce 
Jl'est, au-dessus des arcades, quelques parties enduites imi
tant la pierre et limitees entre des assises de briques hori
zon tales et verticales. Ici la forme de la croix ne se de�sine 
plus dans I 'espace ; les eJements secondaires du plan s'ele
yent au meme niyeau que les eJements principa1L'< ; une seule 
corniche entoure l 'eglise tout entiere. Les dispositions de 
l 'eglise cruci forme complexe se maintiennent encore en plan, 
mais tendent a disparaitre en fa<;ade. La meme observatiolJ 
s'applique aux eglises dont il est question plus 10 li. 

3. L 'eglise princiere de Târgo\"işte, elevee par Pierre Cercei 
en 1 583 et resta uree par Constan tin Branco\"eanu en r 698, 
presente en plan les memes dispositions generales que I'Eglise 
Princiere de Curtea de Argeş, a la difference que sur le pro
naos se trouvent delL'C tourelles et qu'en fa<;ade, cette eglise 
possede en plus un porche ouvert. reposant sur des piliers. 
La ma<;onnerie est de briques et d'une belle execution. L'e
glise est aujourd'hui entierement recouverte d'enduit a la 
chaux. Elle est decoree de deux registres d 'arcatures, separes 
par un bandeau horizontal a mi hauteur de 1a fa<;ade. Les 
arcatures se composent de moulures rondes, en forme de 
boudin, concentriques les unes aux autres. Les cadres des 
portes et des fenHres sont en pierre de taille. 

4. L 'Eglise St. Demetre de Craiova, bâtie par Mathieu 
Bassarab en 1 652 ,  presente, avec ses deux tourelles au-des
sus du pronaos, et son porche ou\"ert, les memes ' dispositions 
que l 'eglise princiere de Târgo\"işte. L 'architecture en est de 
brique apparente, alternee d'enduit formant des comparti
ments rectangulaires imitant la pierre, ct limites entre des 
briques horizontales et \"erticales. 

Les eglises, dont il vient d'etre question, sont les plus im
portantes d'entre celles qui furent edifiees en Valachie jusqu'â 
l a  moitie du XVII-e siecle, et toutes s ' inspirent, quant au 
plan et a la stmcture, de l 'Eglise Pr;nciere de Curtea de Ar
geş. Apres cette epoque ce type d'eglise ne s 'emploie plus 
et dispara it. D 'autres formes le remplacent, d'autres ten
dances se dessinent. 

Il faut d'ailleurs observer que depuis le XIV-e siecle , 
lorsque parait l 'eglise cmciforlne complexe a Curtea de 
Argeş, et j u;;qu'au XVI I-e , il l'eglise St. Demetre de Craim-a, 
l 'evolution en est limitee a l 'apparition des tourelles au-des
sus du pronaos, et a celle du porche ouvert, yenant s'ajouter 
en fa<;ade ; le principe de la coupole elevee sur les quatre 
piliers interieurs, et la croix se dessinant en plan comme 
dans l 'espace, demeure a peu pres constant, parce que. comme 
nous I 'avons "u plus haut, ce systeme parfait ne pouvait 
plus etre modifie ni perfectioll1le ; bien au contraire, les egli
ses dont nous venons de parler Il'accusent plus aussi fran
chement la forme de la croix dans I 'espace ; les absidioles et 
leur toitures s'eJevent j usqu'au ni\"eau de la grande abside 
qui forme l 'autel ; la toiture tend a former un seul et meme 
corps, au lieu des di\"erses parties recouvertes separement et 
â des hauteurs differentes. qui caracterisent la configma
tion de I 'Eglise Princiere de Curtea de Argeş. 

L'architecture des fa<;ades se modifie a\-ec le tcmps par 
l 'introduction des arca tures dont I'emploi se generalise, leur 
ornementation est obtenue par la brique apparente comme 
a Snago\", ensuite on imite la pierre par de l'enduit encadre 
par des assises de brique apparentes, horizontales et d'autres 
verticales, comme â St. Demetre de Craiova, plus tard en
core les arcatures changent completement d'aspect ; la brique 
apparente disparait au XVII-e siecle et se trouve remplace<> 
par des moulures en forme de boudins enduites, comme a 
l 'eglise princiere de Târgovişte. . 

A Messembria, ou I'on rencontre lilie eglise du meme type 
â St. J ean Alitourghitos, I 'eyolution se produit tout d.iffe
remment : le pronaos se transforme de fa<;on a pouvoir sup
porter un clocher de forme rectangulaire qui s'ele,e au
dessus. 

En Serbie, a �iateica, une tourelle octogonale s'ele,e sur 
chaque coin de l 'eglise. Une tendance analogue parait s'etre 
manifestee a I 'occasion des transformations subies par la 
Metropole de Târgovişte ou, a en j uger d'apres l 'aquarelle 
de Szatmary, il a ete ajoute une toure11e au-dessus de chaClill 
des angles de I 'eglise. 

En Ronmanie, nou5 1 'a\"ons \"u, le type primitif est cnm-
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B U LETINUL COM I SIU� U 1I1O N UMENT EJ.OR ISTORICF; 

tin. parfois cu  sla\·oll. Les legendes latines out la  rcdactioll 
suivantc : 

Av. + MO�EA RADO WOIDI Rs. + TRA�SA 
(M onela Radoli woivodi Transalpini 1IIonllaie de Radu 

voe\'ode Transalpin). 

ou bien : 

+ lO�S RADOl,\' S " AI \' 
r {oemnes Radollis vaivoda J eall Radu Vocvode). 

La legende slave est, tant snr la pile que sur la face de la 
mOl1l1aie : 

+ Iw PilAO�I\11 r.061�OA ( J ean R adul Voevocle) 
ou + Iw P!lAO�I\!1 CGI\IK COG I: ( J ean Radul 

le grand Voevocle). 

La coutumc d 'emettrc, sous le mcme regnc, des 1Il01lnaics 
fi legende latine et fi legende sla\'onc est cOmmtUle en Vala
chie, mais n 'a jamais !ieu en Moldavie. Nons trouvons ce meme 
usagc en Serbie, mais non pas en Bnlgarie. 

Les lIIonnaies avec croix 

Uu autre type 1110netaire, herite par Radu I-er de son 
frere Vladislas, est le type des mOJlllaies avcc croix. Nous 
le designons ainsi, parce que le champ de l 'a\'ers des monnaies 
est orne d'une grandc croix, dont les bras fiuissent eli fleur 
de lis (fig. ( 30). 

Dans notre monnaie nous ne retrouvons plns ce type sous 
d'autres Pril1ces, il est donc specifique pour les deux pre
miers Princes valaques qui ont frappe 1l10nnaie. 

l,a representation d 'une grande croix, qui remplisse tout 
le champ de la piece, est tn!s frequente au moyen âge, il 
l1'y a donc rien d'extraordinaire fi ce que ce type se trouvc 
egalclIlcnt sur les monnaies valaques. Notall1ll1ent les dinars 
frappes par les Bans de Slavonie, dinars qui ont circule pen
dant longtemps dans notre pays egalement, ainsi que dh'ers 
grosches, dinars et oboles hongrois du XIV-c siecle. out une 
grande croix sur la face. Le plus souvent cette croix est fi 
deux bras (croix patriarchale) ; mais 110US la trouvons assez 
souvel1t aussi commc croix simple (croix grecque). Sur les 
1l10nnaies valaques cependant, la croix est beaucoup plus 
artistiquement representee. Ses bras sc terminent en fleurs 
de lis et par ceci la croix a nn aspect particu1icr ; puis, dans 
les cantons il y a, ou bien une petitc fleur de lis, ou bicn une 
croix, ou bien une etoile. 

On n'a decouvert, dataut du regnc de Radu I-er, que 
deux series de 11l0nllaies de ce type jusqu'fi present : 1 'tt11e 
qui a dans les cantons de petites f1eurs de lis qui apparais
sent aux points Ot\ les bras de la croix s'entrecroisent (fig. 
1 30) ; l 'autre qui a au milieu de chaque canton une rangee 
de trois petites boules. 

Le revers de ces Jllonnaies est identique fi celui de type 
commlln : un casql1e en profil surmonte d'ull aigle, 

Ce qui distmgue les m01111aies de ce type de Radu de cel
les de Vladislas, c'est la legende, laqueJle, sur les m01111aies 
de ce dernier, sont ell latin, tandis que sur les monllaies de 
Radu cn slavon : 

av.  + Iw PIlAOVI\OO r.OGI:wAO, rs + Iw PIIAOVI\ OO 1:0; 
ou: av + Iw PHAOVI\I1 r.GI\K C06 1:, rs + Iw PIIAOI\I1 

J::61\K . . .  

Il est interessant de remarquer qne nOIl seulel1lent sur ces 
legendes mais aussi sur les lt�gendes slaves des autres Priuces 
valaques, il  'n'y a que le nom et la titulature du Prince, 
sans indiql1er le pays sur leql1cl il regnait ; talldis que les 
lt!gendes latincs contiennent aussi le nom du pays (ex. 
MONEA RADOO \VOIDI TRANSALPINI). Malgre cela il 
existe plusieurs series de monllaies de Radu I-er fi legendc 
latine, qui n' indiquent pas non plus le nom du pays. Dans 
cette categorie entrent toutes les monnaies de type commull 
dont les legendes commellcellt par + IONS ( = Ioa1111es ?)  et 
qui semblent etre formee� c1'apres la titulature slavone de 
nos Princes laquelle commellc;dit par Iw, 

Pour ce qui est clu mot G6I\K" abreviations de GGI\H K'hlH 
( =  grand) . c'est l 'epitbete babituel de la titulature de ces 
Princc� qui etaient cn merne temps Russi �grat1ds voevocles�. 

Les ivI 011 lIaie.i au 1)/ pc dtl Chevalicr 
II y a WIC categorie dc mOJlnaies, absolumcnt specifiqut!s 

du regne de lZadu I-er Bassarab, qui representent sur le 
re\'ers la figure d'tUl chevalier, vetu de son armure (casque 
en tete et tcnunt de la main droite unc lance, de la gauche 
un bouclier) . et sur l 'a vers un blason orlle d 'Ull casque et 
d'tm aigle (fig. I 3 1  et J 32). 

L'ccu dc ce blasol1 est idelltique fi celui que tient en main 
le (:bc\"�lier : ecu parti, au premier quartier fasce, au deuxieme 
plein. Comme nous l 'a\'ons dit plus baut. il ne peut y avoir 
de doute Cjue cet ccu represente le blason meme de la familie 
cles Bassarabs, et c'est j nstement, afin d ' indiquer la familie 
i laquelle il appartient qu'il a ete mis entre les mains du 
chevalier, car la sigllification des blasons, portes par les 
chevaliers, n'etait autre qne de distingttercntre elles les famil
les auxql1elles apartenaient les chevaliers. 

La maniere dont est cOl11pose le blason de l 'a\'crs dc ces 
monnaies, il savoir I 'ecu place, incline vers la gauche et tim
bre cI'un casque orne d'un aigle, est cOllforme aux regles 
de la science heraleliCJue et prouve que Radu I-er a tellu fi 
avoir un blasoll comlllc ceux qu'avaicnt les princes de I 'oc
cident. II est fort proba bIe qlle cctte maniere d'omer son 
blason existait des l 'epoque de son predecesseur Vladislas 
I-er, Vll que sur les 11l0nnaies de ce dernier nous trotlvons 
represelltes d 'une part l'ecu et de l 'alltre le casque surl1lonte 
de l 'aigle. En tous cas, les successeurs de Radu : Mircea 
I 'Ancien et son fils Michel, ont clUploye tres frequeml1lent 
sur leurs l11011naies ce blasol1 i I 'ecu incline et timbre du 
casque avec aigle. 

Sur certames series des 1II0nnaies de );lireea, qui repre
sentent le blason des Bassarabs, orne dc cette maniere, nous 
constatons, dans le deuxiel1le quartier dc l 'ecu, line etoile 
fi cinq rayons. Ceci ponrrait s 'cxpliquer dans Ic sens que 
Mircea, cn composant son blason, a brise l 'ecn patemel, 
en y introduisant, dans Ic deuxieme quartier, line etoile. 

Le fait s'explique facilement si nous songeons que Mircea 
ctait le deuxieme fils de R adu et quc ce n'est qu 'apres la 
mort de son frerc aÎne, Dan I-er, - le scul C11 droit d'heri
ter du blason de la familie - qu'il a oecupc le trone el1 
posant les bases d'uuc Ilouvclle dynastie, Icpresentee par 
tUJe branche laterale dc la familie des Bassara b5. 

J c tiens i accentuer a cette occasion, que les arl11es des 
Ba5sarabs n 'etaient pas en meme tcmps les anncs officielles 
de Valachie egale11lent. Celles-ci se prcsentent sous un tout 
autre aspect, comme 011 le consta te des anciens scmgs prin
ciers du XIV-e siecle et jusqu'fi une epoque avancee du 
XIX-e siecle. L'ecu des annes du pays etait simple, non 
fasce ; il y avait sur le chalUp de l'ecu tUl aiglc aux ailes 
legerement ouvertcs, et ten3nt dans SOJl bec unc croi x ; un 
soleil Otl un croissant se trouvaient au haut dc I 'ccu gcne
ralement. Donc, les arntes du pays n'ont de comll1un avec 
ceJles dc la familie des Bassarabs que l 'aigle, lequel, pOIlT 
les prel11ieres, devient le principal mcuble hcralelique dc I 'ecu, 

Cette difference entrc les armes du pays et celles de la 
dynastie ne peut surprendre "u qu'clle correspond il 
U11 usage general au rnoyen âge, ct I 'introduction de l'aigle 
des armes de la dynastie dans celles du pays e t absolument 
conforme atLx usances et aux n!gles de la heraldique. 

Pour ce qui cst de la rcpresentation sur le revers des mon
naies dont nous parlons, c'est il dire la figure du chevalier 
revHu de 5011 armure, elle est egalement en parfaite COl1-
cordance avec I 'etat de choses ele Valachie au XIV-e siecle, 
COl1ll11e 1l0US le prou vc les 1110nl1aies, les seings et autres 
1ll0nUI1Ients contemporains. 

�ous sommes en plein llloyen âge, lorsquc les Princes et 
les boyarcls roul11ains, influences par les couiumcs feodales 
d'Occident, se forgeaient des blasons comme ceux des feodatLx 
de ces pays ; ils menent Ulle \'ie rapprochee de la leur ; il 
n'est donc pas etonnallt qu'ils portent aussi les armures eJ1 
fer en usage en Occident. Si la represcntation d'un person
nage princier, dans ce costume, ne se trouve sur des 1l101111aies 
que sous Radu I-er Bassarab, par contre nons les trouyons 
sur el'autres 1l10numents de cette l11el11e epoque. L'ancie1111e 
peinture de I 'Eglise Princiere de Curtea ele Argeş nous a con
serve la reproduction identique d'un cbevalier qui, selon 
toutes les preuves dont nous disposons 3ujourd 'bui. doit 
Hre le portrait cI 'un fils de pril1ce regnant. 
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L '  eostlllllC (,d"il.  d c  nos l:'rinccs c t  hoyardti dll x t \·-c 
siecle Hait cgalelllent ceilli lIsitc en ocddcnt. Les 1llOIlllaies 
de :\1ircea I 'Al1cien le representent en costume occidental, 
ainsi <]u 'il  est reprcsente d'ailleurs sur le portrait de fon
rlatcur du Illonastcrc Cozia, et ainsi quc fut troU\'e red�tu 
le l'rincc-fondateur clans son tOl11bean, deconvert intact, 
daus l 'egl ise Princicrc de Curtea de Argcş. 

r,'affirmation quc j 'a ;  faite, autrefois, que I 'effigic en ar
mure des monnaies de Radu I-er, representait ce Princc 
meme, ne pcnt Ctrc contestce du moment que ces monnaies 
out etc frappees par Ini et si nous teuons compte quc le blason 
figure sur l 'ecu que ticnt cu main le chc\'alier, est le blason 
des 13assarabs. Il est e\'idcnt que 1I0US n'a\'ons pas ici un 
portrait du Som'erain , mais seulement nnc figure couycn
tionnelle - COIl1IllC on Cll trotn-e egalel11ent sur les Illonnaics 
lI1edicvales Ctrangercs - Iaquelle, pourtant, reproduit, dans 
ses grandes I ignes, le costume ayec lequcl Radn l -er aimait 
El �c faire VOiT a ses sujets ct aux etrangers, qui dcyaient 
util iser la monnaie frappcc par lui. D'ailleurs, cette predi
lection de Radn I-er pour lc costume dc che\'alicr nous est 
prouvec allssi par son portrait de l 'Egl isc Princicre dc Curtea 
de Argeş, Otl il  a tenu a etre represcntc dans ce I11cme costume. 

Une question contrOln-ee cst relath'e au costumc du che
\"alier de sur les lItot1naies dc Radu I-cr : cst-il coiffc du cas
que ou bicn cst-il tete nt1e ? Toutes les pieces les Ittieux con
scrvees que j 'ai eues entre les mains ll1 'ont donne l ' impres
sion que le ehe\"alier est coiffc d 'ult casque. J 'ai pu 
constater sur quelques unes des lItonnaies la  criuiere dtl 
casque, tombant sur la  nuque, ou bien la  visiere rele\;cc 
sur le front. Pourtant, le Dr. G. Se\'ereanu , qui posede un 
nombre important de ces pieces, du tresor trouvc El Slatina, 
est d'a\"is que «le gra\"eur a repn!sente le Prince tetc nue,), 
:'IL Seyereanu ajonte : .Snr certaines des pieces gran'es avec 
plus ele soin, on peut distingucr meme les traits de la  figure : 
un jeune holtlmc, a figure pleine, portant la 1l10ustachc, de 
grands yeux,  les ehe\'cux boueles. La tHe, penchee yers la 
droite, regarde le bout de la lance qu'i l  tiel1t rapprochee du 
corps, de la ll1ain droite», Bicn que cette descriptiou dctail
les sem bie con\"ainquante, jc ne puis concevoir qU 'Ol1 ait 
represente un che\"alier armc de pieds en cap et qui, pourtallt 
soit tete nue. Vne des partics aussi importante de I 'armurc 
quc le casque ne pouvait manquer 10fsque le grayenr dcvait 
representer Ic l'rince en attitude guerriere ; Otl bien, au caR 
ou il  n 'aurait pas le easque sur sa tetc, il denait se trounf 
quelque part, place aupn!s du ehe\·alier. Il cst yrai que le  
portrait du chevalier qtli se trouye a J 'Eglise Princiere, est 
reprcscnte tete nue, t1lais ici il est figure dans une attitudc 
de priere, les lJtain� jointes, ct toutes scs arllles : le casque, 
le bouc1ier et la lance sont posees il ses pieds, pres de lui. 

J e lIe puis clorc la deseription des typcs monnetaires de 
Radu l -er sans mentionner ttne serie de 11I0nnaies du type 
commun, dont la legende reprodnite sur l 'a  vers de la pieee 
donne le tlom de Radu (+ hv PllA0:6I\O I�06L:OAIl). 
tandisque ceIle du revers. le nom de Vladislas (+ Iw MtlAIGl\ll I�). 

COlllmc je l 'ai indiquc ailleurs, la frappc de ces Iltonllaies 
ue peut avoir d 'explication qu'en admettant UI1 rC):,'11e colltt1lun 
de Radu et d 'tt11 fils, qui aurait porte le nom de Yladislas, 
a 11I0ins qu'il ne s 'agisse el'ulle erreur du gra\"eur. D 'ailleurs 
011 conl1ait une monl1aie de i\f ircea l 'Ancien qui a sur le reyers 
le 110111 de son fils Michel ; de m@me que dans la Monnaie de 
.Molda\"Îe ,  il y a des pieces, datant clu regnc eu COlllll1Ull 
des deux fils d' Alexanclre le Hon, I l iaş et Etiellne, portant 
d 'une part le Ilom du premier et de I 'autre le nom du second. 

C'JlldllSiOI/S 
Si les Jltonnaies ele Radu l-er Bassarab prescntent l a  

grande importance d'etre les seuls 1l10nUUllleuts qui attes
tent d'une maniere ccrtaine et defiuitive son regne ; elles 
ont tll1C \"aleur exceptiounelle, egalclllent, pour c01l1prenclre 
I 'etat economique et cultural de la Valachie au X IV-c siecle, 
la  grande epoque ele I 'organisation de 1105 etats d 'au deIa 
les Carpathes. A ce poiut de ytle elles sont admirablcmeut 
complCtees par les recentcs dccouyertes faites dans I ' Eglise 
Prindere de Curtea dc A rgeş. 

On sait que pour conuaitre J 'etat ecouolllique dela Valachie 
it cette epoque, 110US n 'a\'ons qne tn!s peu de sonrces histo-

rilJues. Les informatiolls, fori rt'd t t iles, <Jlt 'ellcs 1l0US four
nissent, ne peuveut nous eclain,r suffisamlJlellt ni en ce qui 
eoncerl1e la  production, ni  ell ce qui concerne les relatiolls 
economiques avec I 'etrangcr. Les 11l0nnaies llOUS permet
tent de clarifier dans 11l1e mesure assez appreciable, ces 
questions. 

En premier !ieu, Ic fait 'Iue tous les Prillces de la deuxieme 
Illoitie du X I \'-e siecle ont frappe des 1ll011 11aies en argent, 
est tine prell\'e evidente que la  siluation ecol1olll ique etait 
de nature Et reclamer l 'eruploi de ce llloyen d ·cchange. I I  
est certain qne l 'echange e n  nature devait se faire sur une 
cchelle assez importante, tout comlJle dans les pa)'s \"oisins, 
mais pour les transactions cOll1mercia]('s, I 'emploi de la lIIon
naie etait de\'enu illdispensablc. Les nombreux types mone
taires, q tie nous rcncontrous sous Rad u l-er et les 110111 breuses 
emissiollS coustatees, sont les preuYes les plus palpables de 
I 'emploi courant de la  1lI0nllaie a eette cpoque, et du râlc 
important qu'elle avait dans les transaclions cOl11merciales. 
Si d 'autrc part nous tenons cOl1lpte de la coutume lllcdic\'ale 
de retirer de l a  circulation lcs emissions mouctaires â dcs 
intervalle!! tn!s rapproches, aIin que Ic l'rinee s 'assure par 
ce moyen des re\'enus allssi 110mbrellx que possible, nous 
somlIIes portes a croi re que lc nOlllbre des cmissions a dft 
elre de beaucoup plus grand que celles que les tresors nous 
ont eonsen·ees. 

D 'autre part, la decouyerte ele tf�sors monetairrs dc Radu 
I-er, au dela les frolltieres du pays - tel celui de Rcsaya 
en Serbie - prouve les etroites relations cOl1llUerciales ayec 
les pays voisins, et plus particulierement anc lcs pays au 
sud du Danube. Puis le fait que dans ces tresors les 1110n
naies de R adu etaient m@lees aux pieees etrangeres, prouyc 
leur force de circulation et 110US indique les prillcipales rou
tes de COllllllerce. Les monnaies Ctrangeres les plus n011\
breuses, et  qui furent troU\'ees dans tous les tresors, sont 
eelles du tsar bulgare de Vidin. Ceci constitue une indicatiolt 
de la plus hau te yaleur sur les relations etroites de la  Vala
chie a"ec cette regioll de la  Bulgaric, ainsi que dc l ' impor
tance qu'ayait pour le trafic avec la  Peninsulc Bakaniquc 
la route Slatina-Craim-a-Calafat-\'idin. 

Lcs 1ll0111\aies 1Il0ldayes, troU\'ees egalement dans plu
sieurs trcsors, nous demontrent que le C01lllllerCe de transit 
par la  Moldavie etait actif, et les monnaies serbcs, qui n 'ont 
He troU\'ces que dans un SCHI tresor, parlent dtt trafic pltt� 
recluit ayec ce pays. 

Ce qui est surprenallt, c 'est le mauque presque total des 
tl10nnaies hongroises dans les tn!sors de I 'epoque de RaelH , 
cpoqu!" Ot\ Ics relations a\'ec les villes saxonnes de Tral1syl
vanie, eu pleille floraisoll inclustrielle et comlllerciale a eette 
epoque, deyoicnt etre tres frequentes. Cette lacttnc ne s'ex
pliqne que par le  rait qne la plupart des trcsors ont etc trou
yes dans la  region basse du pays, ou au dela du Dallube et 
proyielldraiellt par conscquent de negociant� Clui se reud:lient 
en Bulgaric et Serbie, et qui avaient change les monnaies 
hongroises qu 'ils possedaient ; ou bieu ellcore que ces ne
gociants. nc faisant leur com1l1erce qu',) I ' interieltr dtt pay�, 
Il'avaient pas eu besoill dc ltlon1laie hongroise. 

Enfin, les 1110l1naies dc R adu I-er nous infonuent encore 
qu'il  a emis deux sortes de lllonnaics, tout COlUl11e son ele
yallcier, Vladislas, I-er. L 'une, figuree par les 1lI0nnaies ayec 
croix, ayant un diamctre de J 9-20 uuu. et un poids de 
1 ,08 gr. - J ,  q gr. ; l 'autre par des mounaics du type com-
111tUl et du type au chevalier, lesquelles, eOJl1I11C dimensions, 
ne dcpassent pas 17 1111n. cu diametre et varient c01l1me 
poids entrc 0,48 et o, 68 gr. 

Si nous tellolls compte des Iloms, que lIOUS rellcolltrerons 
plns tarel pour les lUonllaies valaques a J 'cpoque elc Mircea 
ct de ses successeurs, lorsque les J1Jonllaies ont continue a 
i\tre de deux sortes, alors, les JItollllaies de la premiere seric 
elc Radu I -er pouraient etre denotl1mees �ducats�, tandis que 
ceIles de la  deuxieme categoric �baJJi,) . 

La valeur que lcs Jl10nnaies de Radu I-er out pour l 'his
toire culturale de son epoque, cousiste principalement dans 
le fait qu'elles nous devoilent une situation politique et so
ciale que l 'histoire ne soup<yolmait JIlcl1le pas. 

L'inflnencc de la feodalite occideutale, que uous avous cvns
tatce plus haut, se manifeste a l 'epoque de ce Prince, plus 
puissantc qne j amais. Radu I-er est le premier Prince qui 
nous ait laissc un hlasoll dc famillc compose 5elon toutes 
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plete par les deux tourelles superposees au prunaos. et par 
l 'adjollction en fa<;acle, d'lw porche it arcades, reposallt sur 
des piliers. Le decor des fa<;ades, obtenu par le doubJe regi
stre d 'arcatures en enduit, Sepaf(�eS par le bandeau hori-, 
zontal, paracheve la yariante roumaine du type byzantin 
primitif qui se trol1\-e, ainsi, aelapte et assimile au.x conditions 
locales. 

En resume, l 'eglise cruciiorme cumplexe , origiuaire de By-

zance, s e  maintie11t il peu pres intacte. C1 1  c e  qui concerne 
les prwcipes de sa strudnre, mais elle se cOlllplete par dif
ferents eleruents nou vealL'< et s'assimile anx regions Olt elle 
est employee, en y aelaptant sa plastique ornementale. )<lais 
ce type el'eglise forme nnc categorie ele lltOlllUllents isoles 
et nous parait representer le symbole de I 'influence ele la 
renaissanc b�-zantine du X-e siecle :ur l 'art ' religietL'C elc 
I ' Orient enropeen et sur I'art rOlUnain en particulier. 

LES MONNAIES DE RAD U  I-ER BASSARAB 

COr\STAr\TI K }.IOI SI L  

[ 1i l r o d ·lf. c l i o n  
La nUlllism3tique roumaille n'a pas elementi ! " importanc" 

tout a fait exceptionnelle eles monuments monetaires POlU 
la connaissance elu passe. L 'etuele eles anciennes monnaies 
trouvees sur le territoire ele Roumanie, a contribuI' it eIucieler 
nombre problemes el'histoire politique, ecOnOmiqlle et cultu
rale, lesqnels n'ayaient pn abontir, par les sources histori qlles 
proprement dites, a nnc solntion definiti\-e. 

L ' tUl des exemples les plus caracteristiques et les plus 
instructifs, prou,ant l a  yaleur des monuments monetaircs 
pOttr la connaissance de uotre passe est donne, certainement, 
par les 11l0nnaies de Radu I-er Bassarab, Voeyode de Vala
chie. Aucun document interne de ce Prin ce ne HOUS a ete 
conserve ; aucune chronique roumaiue on etraJlgere ne donnc 
la moindre infor1nation Sttr 50n regne ; aucun monument 
artistique ne peut lui etre attribue ayec certitude. C'est a 
peine si son nom seul est mentionne par quelques chroruques, 
obituaires et docul1lents posterieurs. Ce regllC est si  peu connn 
par les sources historiques, que certa ins sayants ont memc 
pu douter qu'il ait existe. en realite. 

Et pourtant, uu nombre assez grand ele lllonnaies de Radu 
I-er Bassarab ont ete conservees et on a pu prou,er ayec 
certitude entierc qu'elles ont ete frappees au cours de son 
regne. Elles ont !'te trou"ees dans di\'ers tresors monetaires . 
qui 11'ont pu m'oir ete enfouis qu'a son epoque ou, alt plus 
tard, pendant le tres COltrt regne de son successeur, Dan I-er. 
Par lenr quantite, par la yariete des types et par la di"ersite 
des matrices, ces monnaies attestent d'uue fa<;:on indubi
table non seulement que Radu I-er a regne en Valachie, mais 
encore que l'acth'ite economique et culturale, commeucee 
par son frere et predecesseur au trone, Vlaelislas I-er, a 
continue a vec succes sous son regne egalement. 

C'est pourquoi je crois qu'i l -est du plus grand interet, taut 
pour notre n)lmismatique que pour l 'histoire du pays, d 'e
xamincr et d 'etudier en detail ces 11l0nnaies, car les iufor
mations qui resulteront de leur etude - aussi reduites fus
sent-elles - pourront eclaircir, an moins en partie, cette 
actiyite et fixer tm regne qni ayait ete parfois mis en dOllte. 

I. Tresors .llomila.il'es 
Le hasarel, qui a toujours ete l 'anxiliaire le plus preclcux 

des hommes de science, a fa it que dans ces derrueres 50 
<1nneeS on ait decouvert plusieltrs tresors de monnaies me
dievales, lesquels contenaient aussi des pieces de Radu l-er 
B assarab. Comtne toujOttrS, ces tresors ne contenaient pas 
selliement des monnaies de Valachie, mais aussi des pays 
yoisins ; ces 1U0nnaies etrangeres ont He de la plus grandc 
valettr, d'l1lle part pour identifier les pieces routttaines et 
d'autre part ponr dater ces tresors. 

")Ious pOllvons preciser, des maintenant, qne dans tous les 
tresors, dont nons nous occuperons et que nous decrirons plns 
bas, on n ' a  trOUye, outre les m01ll1aies de Radu I-er, que 
des 1U0l1llaies de son predeeesseur '·ladislas I-er, dit Vlaicu 
Vodă, ( 1 36-1-- 1 3 74 )  et de son snccesseur Dan I-er. .-\.UCll11C 
mormaie de !\lircea l 'Ancien, successenr de Dan, Olt bien 
d 'autres Priuces posterieurs, ne se trouvaient dans ces tre
sors. Pour ce qui est des lllonnaies etrangeres, elles etaient 
en partie wolda \-es, du prin ce contemporaiu Pierrc I-eT' 
Muşat ( 1 3 78- 1 393) ; ('11 pa rtil' blllgares, des tsars Alexa lldre 

( 1 331-1 365) d Sracimir ( J 365- 1 396), et eu partie serbe,;, 
du tsar Etie1ll1e Donsau ( J 33 1 - 1 355). 

Si nous considerons qu 'on n'a trOU\'e dans les tresors weu
tiOlll1eS, aucune mouuaie ,'alaquc de ,"Iireea I ' Ancien, qui 
monta sur le trone en J 386, et que les monnaies etrangercs 
ne sont pas non plus de princes posterieurs au regne de �Iir
cea, uous pom-ons fi..'\:er, d "tl11e fa<;:on certaine , coml11e date la 
plus recente qUaItd ces pieces ont pu etrc eufouies, l ' annee 
' 3 86, al1tlCe de la mort tie Dan I-er, et ele l 'avenelllent au 
trone de Mircea l 'Anciell. Or, jusqu'a cette date, un seul 
" oeyode du n0111 de Radu a regne en Yalachie, a sayoir : 
le irere et successeur de Vlaicu-'-odi\', Radu I-er B assarab. 

D 'antre part, si nous preuons eu consideration que des 
princes etrangers, dont les monnaies ont ete trou" ees dans 
les tresors dont nous parlons, le plus recent est le tsar Sraei
mir, qui a regne jusqu'en 1 396, nous arri\'olls au ilieme resul, 
tat, vu que, j usC]u'u cette date, aucun autre Radu n'a reg-ne 
en Valachie qne Radu I-er Bassarab. 

Il Ile peut donc y avoir le moindre doute que les tllollllaies 
\-alaques, portant le HOttt de Radu. trou\-ees dans ces tre
sors monetaires, sont b,eu cel1es de Radu I-er B assarab. 

';oici maintenant, brie\-ement expose, lilie description des 
tresors mentiollnes : 

Le premier a ete decou n'rt, en 1 875, it Câmpnluug. Des 
inior1nations a son sujet uous 50nt dOlllleeS par D. A. Stttrdza, 
C]ui l 'a acquisitionne . pom l 'Acadelllie Roumaine. 

Dans tl11e lettre du 2j . q  �eptewbre 1 875, adressee de Gene
'-e, ou il  se trou " ait a- Ce ttlowent, a l ' Academie Roultlaine, 
ieu Sturdza, apres s'i'tre excuse de ne pouvoir participer 
<1= SeallCeS de eette Societe, ajoutait : {,Par un hasard des 
plus heureux i l  m 'est t01nbe eutre les lllains, l 'hi\'er dernier, 
tl11 tresor inestimable : plus de cent llloimaies yalaques. Ce 
tresor, troU\-e a Câ mpuluug, contient non seullement une 
serie admirable de mOllllaies de Vlad I-er, ainsi qu'lllle mon
naie unique de Radu ),'egru, mais il donne aujourd 'hui la 
possibilite de clas<ifier, j 'ajouterai ayec cert itude. les mOll
naies des premiers Radu et Vlad". 

La deuxieme notice, de trois ans posterieure, a l a  meme 
redaction dans les delL'\: ounages publies par Sturdza en 
J 878 : (,:.vremoire sur la n l1111ismatique roltmaine,) et {,La nu
mismatique TOtltnaille». Il  y decrit pour l a  premiere fois les 
wOllllaies de «Radu Xegrm qu'il identifie a Radu I-er Bassarab, 
nt qu'il le n0111111e pere de Dan I-er et d", Mit-cea J 'Ancien, 
et fait suine sa description de I 'explication sui\-ante : .La 
monllaie en argent que je decris est encore inedite et se trouye 
dans la collectioll de l a  Soci!'te Academiqne. Elle fait partie 
d 'uu tresor assez important, decouvert, il  y a environ trois 
a llS, dans le district de Prahova. Elle Hait melee a des mon
naies de Yladislas l-er, II et III, de Radu II et III, ainsi 
qll'a des wOllnaies d'Assan et Straşimir de Bulgarie». 

Cette notice differe de la premiere par le fait que le 110111 
de la localite ou le tresor a !'te decouvert, est antre. Ceci 
ne signifie pas, cependant, qu'il s 'agirait d'Ull 110UyeaU tresor, 
nt que toutes les autres illformations concordent. Le chan
gement du nom de la locali te ne peut etre du qu'a uue cou
fusion, et, cOll1me la notice, qui indique Câmpulung, COll1me 
endroit 011 le tresor a ete eleCOl1\'ert, est de I 'annee meme quand 
le tresor a ete tram'e, i l l1e peut y ayoir de doute que la con
fusion s'est produite plus tard, lorsque Sturclza a dOllltC 
dans ttlle broclmre unE' elescription du tresor. 

POUT tons les autre;; cletails les eleux notices cOllcordent 
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absol ullleut. D'abord, le tresor a ,"te decoll\'ert ell 1 875.  Ell
suite, c'est lui qui, pour la premiere fois, a llii, fi jour des mou
uaies de (,Radu );"egru» , lequel, eu realite est Radu I-er, 
pere de Dan et de ::\lircea. Enfin c'est le premier tresor qui 
reud possible une classification des monnaies de nos premiers 
Voeyodes yalaques, soit vlad et Radu. 

En eIfet, dans les deux tra\'aux publies CI1 1 878- et qui 
sont identiques comme redaction lorsqu 'ils decri" ent les 1110n
naies valaques - D. A. Sttudza, en classant ces monnaies, 
les attribue, sans nul motif serienx et sans tenir compte de 
la chronologie, aux trois premiers Princes portant le nom 
de Vlad et aux trois premiers Princes portant celui de Radu. 
:Dlais comme jusqu'alors il n'avait connu aucune monnaie 
(I.'un Prince du nom de Radu, il note nOI1 �enleJUent pour 
Radn I-er mais aussi pour Radu II et III quc les monnaies 
sont tmiqu,es et inedites, ' preu\'e evidente qu'elles ont ete 
trotl\'ees a\'ec celles de QRadu );"egrm dam; le tresor de Cârn-
pulung. 

... 

D 'ailieurs, le numismate serbe, bien cunnn, :\!. LjuLomir 
Kovacevici, a prOUye des longtemps, et d'lme maniere pre
cise, d'une part que les monnaies ,alaques de ce tresor ema
naient seulement de Vladislas I-er et de Radu I-er ; et d 'antre 
part que les monnaies bnlgares, trou\ees dans ce meme 
tresor, emanaient des tsars contemporains Alexandre (et uon 
pas Assan) et de 50n fils Sracinlir. D'autres' tresors, d '  cou
" erts ulterieurement, ont donne raison fi M. Ko"acevici. 
Le delL'\:ieme tresor a ete tron"e en 1 89 J ,  fi Resa\'a, commune 
ele Serbie. TI contenait 300 monnaies Lulgares d'Alexandre 
et Sracinrir ;  l'tme moldaye, de Pierre I-er Muşat, et 59 vala
ques, elont 6 ele vladislas I-er, 50 ele Radu I-er et trois de 
Dan I-er. Le tresor a ete acquisitionne et etudie par M. Ko
\-acevici, qui a idel1tiiie ayec precision ces pieces et a eiabli 
qu'e1les n'ont pu etre enfouie qu'ayant 1 396 et que, par con
sequent, les monnaies yalaques de ce tresor emanent des 
Princes : VladisIas I-er, Radu I-er et Dan I-er. D 'ailieurs 
ces monnaies sont de type identique fi celles trouyees fi 
Câmpulung. 

'Cn troisiel11e tresor a ete decouyert, au printemps de 
1914, atL" envirous de la yilIe roul11aine de Slatina (district 
Olt). TI contenait envirou 6000 monnaies en argent, dont 
environ 4000 etaient bulgares . des tsars Alexandre et Sra
cimir, et le reste \'alaques ele ':ladislas I-er et Radu I-er. 
Une partie ele ces monl1aies sont entrees dans le Cabinet 
�umismatiqne de l 'Acaelemie Roul11aine ; lme autre partie 
dans des collections particulieres ; enfin, lme bonne partie a 
ete fondne par lm bijontier de la localite citee. La composi
tion de ce tresor est presque la meme que celle des tnisors 
uecrits plus haut ; mais, tont comme dans le tresor de Câm
pina, des monnaies de Dan I-er manquent. Ce fait nous 
incite fi croire qne le tresor de Slatilla a ete enfoui ayant 
I 'avenement au trâne de ce Prillce, donc vers la meme epo
que Olt fnt enterre celui de Câmpultmg. 

Enfin, lm quatrieme tresor a eie trou\'e el1 Oltenie - la 
10caEte n'est pas connue - et a ete consen"e dans le Ca
binet �umismatique ele l 'Acaelemie Roumaine. TI contenait 
enviTon 300 monnaies en argent, dont la grand majorite 
(277 pieces) etaient des Princes \'alaques : Vlaelislas I-er et 
Radu I-er ; une piece de Pierre I-er de :M:olela " ie ;  4 bulgares, 
des tsars Alexandre et Sracimir, et 6 serbes elu tsar Etienne 
Dousan. Il y avait, en plus, une obole polonaise du X I V-e 
siecle. 

Comme on le yoit, ce tresor aussi est anterienr au regne 
de Dan I-er, YU que les l1l0lmaies de ce Prince manquent 
absolument. Par contre il contenait, se distinguant en cela 
des pn!cedents tresors, des monnaies serbes d'un tsar con
temporain de Vladislas I-er, et anteriem fi Radu I-er, ain i 
lin 'nne monnaie polonaise, laquelle est due, comme celle de 
Pierre I-er, allX relations cOl11lllcrciales avec la Molda"ie. 

Il resulte, donc, el'une maniere absolument certaine, de la, 
uescription de ces tresors, que Radu I-er a frappe m011llaie 
et qu 'elles ont circule, au debut ele son regue, parallelement 
a,"ec les monnaies restees de son frere Vladislas I-er, puis, 
pendant le fegue de 5011 successem Dan I-er, parallelement 
"t lX pieces frappees par ce dernier prince. 

Typ% ;Ilvnetail'es, mo:maies de type CO//WIHII . .  
� i  1l0US etudiol1s ue plus pres les l1l011llaies qui nOU5 oul 

ete conservees de Radn I-er B a�sarab, 1I0US constaterons 

quc. dans leur grallue Jllajorite. elles presentent les lllellleS 
types que les monnaies de 5011 pnidecesselu \'ladislas I-er, 
fondateur de la Monnaie en \'alaehie. 

1:'11e partie importante eles monnaies de Radu I-er entre 
elans la categorie elu (<1:ype COl1ill1Un valaque.), ainsi 11o=e, 
parce qu'il se reneoutre pe11dant tout le COllrs ele I 'existence 
de cette monuaie. Elles representent sur I 'a" ers un ecu parti, 
le premier tluartier fasce, le second plein ; et sur le reyers 
un casquc en profil,  surmonte d'un aigle, les ailes pliees et 
la tHe tournee \'ers la gauche. (fig. 123-125). 

L"ecn dc J 'a\'ers de la lllonnaie, que \'on trouye egalement 
sur les monnaies ele \-Iadislas I-er, n'est que l'ecu elu blason 
de la familie des B assarabs, comme nous l 'a\'ons elemontre 
ailleurs. Cetle opinion a ete confinnee, d'une part par les 
mormaies de Radu I-er, an type elu che\'alier, Olt le Prince, 
\'Hu de l'amllue de che\'alier, tient daJ1S sa main gauche 
un boucbier absolument identique (fig. 1 3 1 ) ; d'autre part, grâce 
a= decouvertes faites dans la necropole de Cmtea de Argeş, 
Olt, les boutons en or du \'oe,-ode-fonelatenr, etaient ornes 
du meme embleme. 

Cepenelant, toutes les m011llaies de Raelu ne reproduisent 
pas l'ecu ele la maniere elecr'te plus haut, au contraire, Sur 
beancoup ele m011llaies, le deuxieme quartier est pris par un 
sigle, COll1ll1e e, [, Y, 011 bien par une fleur de lis (fig. T 26 -

1 29) . Ces sigles ont He interpretes par certa ins im"estigateurs 
comme mC1tbles h Jmld'iques qui allraient eie introduits elans 
cet ecu pour le rompre, et indiquer de la sorte qn'il s 'est 
forme tm nouyeau blason, d'une familIe apparentee. La 
fleur de lis et le sigle e, plus particuJierement, ont ete expli
ques dans ce sens par le general P. Y. Năsturel, un bori con
naisselu de la heraldique. TI soutient, en parlaJlt du e, que 
ce serait un fermail {tntique, comme on en yoit dans les bla
sons etrangers. 

Un examen plus detaille des moouaies yalaques elu type 
COlll1l1un, de tons les Princes Cjui ont frappe de telles mon
naies prou"e que cette opinion n 'est nullement confonlle fi 
la realite. Parce que, d'aborel, on trouve les sigles eles 1l1on
naies de Radu I-er egalel1lent SlU ceIles ele son predecesseur 
\'ladislas I-er et de ses successeurs Dan, Mircea etc. Done, 
si nous les considerions comme meubles heraldiques, cela 
n'aurait aucun sens. D'autre part nous trou\'ons elans de 
tres nombreu." cas ces l1lemes sigues, aussi sur la iace des 
monnaies, Oll ces sigues pelH'ent d'autant moins avoir une 
\'aleur heraldiqlle. Par consequellt ces sigues ne peuyent etre 
que des sigles des monnayeurs, indiCjuant les series d'emis
sion ou bien les initiales eles gra yeurs. 

Ces resultats elelllontrent q�e les ecus representes sur les 
monnaies ne reproduisent pas toujours des blasons authenti
ques, mais sont sou ,'ent des il1litations plus ou llloius exactes 
d'autres 11101maies, ou bien de simples combinaisons des gra· 
,·eurs. Ce n'est que lorsque l'on pellt constater d'une ma
niere precise que le grayeur a tenu fi reproduire un blason, 
que nous pom"ons lui accorder une importance heraldique. 
Sur les monnaies de Radu I-er, ainsi qlle sur celles des autres 
Princes yalaques, cetle intention n'est constatee Cjue lors
qu'on represente le blason en entier des B assarabs, c'est fi 
elire l 'ecu incline, timbre du casque surlllonte d'un aigle, 
comme nOU5 le rencontrons sur les monnaies elu type au 
cheyalier (fig. 13 r) .  Dans ces cas, toutefois, le elelL"iellle 
quartier de l 'ecu est toujours plein, et, par consequent, de
pourvu de tout l1lellble heraldique. 

POlU ce qui est des sigues qui entourent l'ecu, tels Cjue 
les fleurs ele lis qui se trouyent en marge (fig. 1 23-125) , 
ou bieu les petites boules qui le surmontent, (fig. 126) ce ne 
sont que des ornements sans nlllle importance heraldique. 

De meme, la reproduction sur le revers des monnaies de 
type commlm ele Radu I-er : un casque en profil, surll10nte 
d 'lll1 aigle, bien que nous puissions la considerer comme lUI 
fragment du blason des Bassarabs, elle n'a, dans cette for
me-ci, aUClme signification heraldique, et c'est un simple 
type monHaire. D 'ailleurs, eles fragments de blasons se trou
"ent aussi sur les monnaies etrangeres, et sont communs 
dans la ntUnismatique meelie,-ale. Chez nous, nous les trou
\'ons non seulelllent sur les monnaies ele Vladislas. mais sur 
celJes de tous les autres Princes ,·alaques. 

' 

Il est interessaut de constater, sur les monnaies de type 
conuntUl de Radu I-er, tUIe autre resseinblallce avec celles 
de VJaelislas I-er, il sa,"oir : les legeneles sont parfois cn la-
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les regles de l 'art heraldiqlle et le seul \-oe\-ode rOLUnain uu 
XIV-e siecle qui ait tenu it etre represente, dans les effigies 
des monnaies frappees par lui, comme souverain, comme lili 
cheyalier occidental, ayec armure complete. Ses successeurs 
ont conserve pendant quelque temps le blason de familie, 
mais ont remplace l'armure par le costume «ciyil» des princes 
occidentaux. Mircea l 'Ancien et son fils l\1ichel sont repre
sentes sur les monnaies en tunique cOlute et manteau prin
cier, double d'hermine, ayec un grand col en fourrure. Ils por
tent sur la tete la COluonne en or, tiel1l1ent, de la main gauche, 
le globe crucigere, et de la droite la lance ou la masse d'ar
mes. Dans les portraits de fondateurs - par exemple celui 
du monastere de Cozia - ils sont representes pareillement, 
- mais eddemment sans armes - et ce costume est reste 
par la suite le costume traelitionnel POlU tous les Sou \-e
rains suivants. 

La preference de Radu I-er pour les habitudes de che\'ale
rie est explicable, si nous prenons en consideration que c'est 
precisement alors qu'elles furent inhoduites d'une fa<ţon 
plus durable en Transylvauie, sous l'impllision dOl1l1ee par les 
rois Angeyins de Hongrie, et si nous considerons, d'autre part, 
les relations etroites qui existaient alors enhe les nobles 
rolunains de Hongrie et les boyards de notre pays, relations que 
nous constatons specialement pour la dynastie des Bassarabs. 

Mais apres Radu I-er, la dynastie yalaque etant entree 
en relations de fami11e ayec les empereurs byzantins - Radu 
lui meme avait pour femme une princesse byzantine, Cal
linikia, et Mircea a ete (<c1espote» byzantin - les habitudes 
feodales occidentales se sont perdues et ont ete remplacees 
par d 'autres pro\'enant de Byzance. A partir de �'Iichel, le 
blason des B assarabs ne se renconhe plus, et la seule trace 
de feodalite occidentale, qui soit restee, se trouye dans les 
armes du pays, conservees dans les seings princiers sous leur 
ancienne forme. Pourtant. a partir de la moitie du XV-e 
siecle, lilie inovation interyient ici : parallelement a= ancien
nes armes on en introduit de nom-elles, composees d'apres 
le modele des armes de ByzanceA 

D 'ailieurs il est interessant de constater que la premiere 
manifestation eclatante de l 'inf1uence byzantine, date pre
cisement du regne de Radu I-er et est representee par l 'admi
rabIe peinture de l 'Eglise Princiere de Curtea de Argeş. 

Les mOl1l1aies de Radu presentent encore lme auhe impor
tance pour notre histoire culturale : elles constituent les plus 
anciens monuments Olt un Prince valaque porte le titre de 
('grand voevode» (E6I\HK1:.IH E06AEOAI]). 

i\Ieme si nous considerons ce titre comrne une simple for
mule de chancellerie, il nous permet, neanmoins, d'entreyoir 
d'une part la situation absolument independante qu 'avait ce 
Prince, et d'autre part le rang qu'il occupait parmi les autres 
\'oevodes et princes roumains et etrangers. Si pour ses sujets 
il etait le maître (dominus,I'OenOAHJl"h), par rapport au." 
ailtres voevodes et princes, il ayait le rang de (Igrand voe
vode» et deyait donc ehe considere comme tel. Nous ne pou
vons savoir si Vladislas I-er a egalement porte ce tihe, vu 
que le seul doctllnent interne qui Ini soit attribue ne con
tient que le titre de (I\'oevode», mais un graffitte, SlU le mur 

de l 'Eglise Princiere de Curtea de Argeş, ecrit sur le mortier 
reliant les briques, avant que l 'eglise n'ait ete peinte, rap
pelle la mort d'un des devanciers de Radu I-er : dans la re
daction suivante «Le gl'and yoevode Bassarab est mort it 
Câmpnlung eu l 'annee 6860». 

On ue pent preciser d'une maniere definitive si l 'epithete 
de (,grand>l est pris ici de la titulature meme du Prince. ou 
bien si c'est une simple appreciation de l 'auteur du graffitte 
envers tm Prince qni yenait de mourir. 

Les monnaies de Radu I-er ont enfin nne importance 
toute particuliere pour le de,-e!oppement de l'art monHaire 
chez nous. Bien que la plupart des types soient reproduits 
d'apres cetIT de son devancier, Vladislas I-er, toutefois, 
d'apres leltf maniere d'execution, puis de l 'observation des 
types propres , emis it l 'epoque de Radu I-er, nous pouvons 
nous faire une idee assez exacte du golit artistique et de la 
teclU1Îque de nos mOl1l1ayeurs de cette epoque. En les com
parant aux mOl1l1aies de Vladislas I-er, nous constatons qu'el
les ne leur sont en rien inferieures. D'ailleurs, nous tron
vons chez ces deux Princes, parallelelllent it des pieces tra
vaillees ayec le plus grand soin, des pieces du l11eme type. 
execntees hes peu habilement. A.insi, tandis que certaines 
pieces du type COl11mun, comme celles representees par les 
figures 1 23-125 et 1 30, font preuye d'une couception et d'une 
ha bilete artistique assez grande, d'autres, comme celles des 
fig. 1 28, 129,  sont travaillees ayec tl11e negligence telle que 
1 '0n a peine it croire qu'elles puissent emaner du l11eme 
Prince. Cette anomalie se rencontre dans d'anhes pays ega
leruent et s 'explique, probablel11ent, par le fait que les matri
ces des monnaies, s'usant yite, il fallait en graver continue!
lement de nouvelles, et on ayait recours ponr les graver it 
des ouvriers moills habiles. 

Si nons comparons, maintenant, ces objets d'art industriei 
que sont les monnaies, avec d'autres objets de l ' industrie 
contemporaille, telles que les ornements trouves dans les 
tombeaux princiers de Clutea de Argeş, uous restons 
surpris de leur ressel11blance. Cette ressemblance n'est pas 
due seulelllent au fait qne ces objets de parrure ont egale
ment des ornements et des inscriptions,  COlllme celles qui se 
trouvent SlU les monnaies, mais auss.i it la conception 
occidentale qui a preside it leur creation. Et cette concep
tion est toute autre que celle qui a cree le splendides 
fresqnes de l'interieur de l'Eglise Princiere. 

La lntte entre ces detL'>: conceptions : occidentale et byzan
tine, qui inf1uellceront notre culture, est ouyerte a l 'epo
que dn regne de Radu I-er ; l11ais ses resultats ne seront visi
bles que plus tard, sons ses successeurs. 

P. S. - En ce qni concerne le blason des B assarabs, sur leqnel 
insiste M. Moisil, il faut relllarquer qne premierement, sous 
Nicolas Alexandre Bassarab, il se cOl11posait d'un ecusson 
timbre it l 'interieur par un ecu (cf. la pierre tom bale de 
Voislay et le bonclier du (Ichevalier peint») ; c'est Vladislas 
quj, le premier, a introduit l 'ecu inspire de rehu angevin, 
armes constatees, par la snite, egalel11ent sur les monnaies 
et les boutons de Radu Negru. V. D. 

LES INSCRIPTIONS RELIGIEUSES GRECQUES 
DE L'EG LISE PRINCIERE DE CURTEA DE ARG EŞ 

PAR 

P. P. PANAITE SCC 
Les inscriptions e:>.:plicatives, qtU accompagnen t ia peinture 

religieuse de l 'Eglise Prin ci ere de Curtea de A.rgeş, sont 
pOlU la plupart en langue grecque. 

L'orthographe en est barbare, pourtant le te,,-te (yersets 
de l 'Evangile ou des Prophetes, passages de la Sainte Litur
gie) est partout exact. On en deduit que les peintres sayaient 
par coeur les passages it ecrire sur les fresques, et n'a,'aient 
pas besoin de les copier des livres liturgiques, mais que, 
depollrvus d'instr1,1ction, leur orthographe laissait it desirer. 

Il n'en est pas de l11eme dans les eglises grecques, contem
poraines dc Byzal1ce ou de ::\'Iorce , Oll ces sortes d 'inscrip-

tions sont irreprochables non seulement comrne texte. mais 
aussi comrne orthographe. Cette obsen'ation se maintient 
pour l 'eglise de Chora (Kahrie-Djami) egalement, dont les 
ruosalques ont pOlutant une frappante ressemblance avec 
les fresques de l 'Eglise Princiere d'Argeş. 

Il faut donc chercher ailleurs qu'a Byzallce, ou les grands 
cenhes byzantins, l 'origine des peintres de cette eglise. On 
pourrait peut-Hre l a  trom-er dans les petits centres religieux 
grecs du Danube inferieur ou des cotes de la Mer Koire. 
ou mieux encore en Serbie. 

Les monUl11euts de l 'art serbe du XIV-e siecle presentent 
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pour ] 'architecture et la peinture beall coup de ressemblances 
avee l 'eglise d' Argeş. Les inscriptions religieuses de ces eglises 
serbes sont ecrites en grande partie en grec, par suite de la 
tradition d'art byzantin que sllbissait la Serbie du X I V·e 
siecle. 

l;ue partie des inscriptioJls Hudiees, concorde avec les 
prescriptions ele ] 'Henuinie du moine Denys, canon de l 'ico· 
nographie byz antine, lequel, bien qu'ecrit a nue epoqne 
plut6t moderne, represente, cependant. IIDC tradition plus 
ancienne. 

LA PEINTURE DE L 'EGLISE PRINCIERE DE CURTEA DE ARGEŞ 
}:lAR 

1 .  TlI I H A I L  

Un fait certain c'est que l 'eyolution de l 'art pictural, de 
caractere religieu", chez nous, a partir de la eleuxieme 
moitie du XIV-e siecle et jusqn'fl la premiere moitie du 
XIX-e, peut etre sui vie fi 1 'Eglisc Princiere de Cmtea de 
Argeş, qui represente, fi ce point ele vue, un Y(�rita bIe musee 
de pe in ture ecclesiastique. 

Trois sortes de peintures, yariant comme style et epoque, 
y sont representees. La plus anCie11l1e est du XIV-e siecle, 
la eleuxieIDe de 1 750 et la troisieme de 1827. Dans la pre
miere nOnS \·oyons l 'adaptation ele cet art chez nous ; elans 
la eleu"ieme, sa localisation elans notre pays ; et elans la troi· 
sieme et elerIDere, la decaele11ce ele cet art. Quant aux autres 
peintures, ele 1 84 7  environ, elles ne presentent aUC1ID interet 
artistique. 

C 'est la peinture Ja plus anciel1l1e qui nous preoccupera 
tout d 'aborel. Elle 110US moutrera la phase de eleyeloppement 
dans laquelle se trom·ait a cette epoque l 'art byzantin qui, 
par la suite, a iufluence toute notre peinture ecc1esiastique. 

Un granel nombre eles episodes religielL'<, decrits elans 
I ' Eva11gile, S011t reproduits eu pe in ture sur les lllms ele la 
premiere grande eglise bâtie chez 110US, par nos premiers 
\ oevodes, ce qui ne yeut pas elire qu'il n'y ait eu ayant ce tie 
epoque des eglises rOLllllaines, vu que, ainsi qu'on le sait, la 
religion chrHiel1l1e est chez nous de elate fort ancienne. 

Cette peinture est faite d'apres les proceeles de l 'ancien 
art, c 'est-a·dire, a fresque, technique suivie j usque tres tard 
pour la peinture ele nos eglises. Les peintres qui nous ont 
elOl1l1e ces oeuvres sont, en ce qui concerne leur origine, eles 
Hrangers : I'un Ha it lID grec, l 'autre un sla,e. On le declllit 
elu caractere imprime aux portraits des saints, ainsi qlle eles 
ulscriptions grecques et slavones explitlUa11t les peintllres. 

Chaclln ele ces pei11tres a une maniere personnelle dans 
l'execution de ses conceptions, et ils la tiennent ele l 'ecole 
d'iconographie ou ils se sont formes. 

Le premier eles peintres suit la tradition ele l'iconogra· 
phie greco·byzanfine ;  le second plut6t la tradition slave. 
Chacune de ces ecoles iconographiqlles a une predilection 
pour certaines scenes religieuses et pour une certaine facture 
de realisation. C 'est ainsi que les Serbes, par exemple, pei
gnent le plus souvent d 'un bout a l 'autre de la paroi, sans 
interruption, c'est-a-dire e11 frise. «La Capadoce a transmis 
aux Serbes l 'emploi des frises. Au contraire dans les eglises 
de Mistra et Athos, les peintres Grecs et CrHois separent 
chaque sujet par une bande de couJeur rouge·brune,). 

Ces denx manieres de peinclre les sujets religiem<, se re
trouvent dans l'Eglise Princiere de Curtea de Argeş, et con
stituent la preuve que les fresques sont dues a deux maîtres 
differeuts, tant en ce qui cOncerne l 'origine que l'ecole. Toute
fois, la mauiere consista11t a peinclre chaque sujet separe
ment, en l 'encaclrant d'une bande rouge, est predominante 
dans la peinture de I 'Eglise Princiere. Nous y trouvons, ce
pendant, aussi quelques grandes frises dont la succession 
s 'etend d'tm bout a l 'autre de la paroi, et les inscriptions de 
quelques unes de ces frises sont en sla,on. (Vie de St. �i· 
colas dans le narthex). 

Ces constatations prouvent que les delL"': courants icono· 
graphiques, greco·byzantin et slavo-byzantin, se rencontre11t 
et se croisent a l 'Eglise Princiere, en presentant des formes 
et aspects de l 'art byzantin du XIV-e siecle, qui meriteut 
d'Hre etudies. 

De toutes les eglises du XIV·e siecle ce sont les mosaiques 
de Kahrie·Dj ami, l'ancieu monastere Chora de Constan· 
tinople, ql1i presenteut la plus g-ranele ressemblance avec 

les fresques de I 'Eglise Princiere, tant comme compositiol1 
que comme coloris. 

On peut s 'en con\·aincre en comparant les photographies 
des moasarques de Kahrie-Djami et celles des fresques de 
J 'Eglise Princiere. 

Le naos 

C'est ainsi qu'a I'Eglise Princiere, sur le mur sud du naos, 
eli haut, nous trouvons quatre episodes qui precedent la 
naissance de J esus Christ. Le premier, en commen<;ant de 
gauche a droite, represente (,le yoyage de J oseph et ele Marie, 
accompagtles par J acob, vers Bethleel11>' (fig. No. 282). 

A Kahrie·Djami nous trouyons la mell1e scene, a la dif· 
fereuce que, VlI le plus grand espace que cet episode y occupe. 
l 'artiste mosalste a drl ajouter trois autres perso11l1ages, fi 
savoir, a gauche du tableall, (' J oseph dormant et lID a11ge 
lui apparaissant en reve,), puis au second plan, eleu" figures 
de femmes : Anne et Elisabeth (fig. 1\0. 1 78).  

Ces trois figtues manqueut dans la meme scene de I 'Eglise 
Princiere. 

Un deu.:xieme episode suit : (<le recenselllent devant Quiri
nius» (fig. _ o. 282). De l 'attitllde, ainsi qne de certa ins in· 
dices caracteristiques des formes, la situation ele proche ma· 
ternite ele Marie ressort el'tme maniere discrete. 

A Kahrie·Djami cette scene est developpee sur lm espace 
plns grand, et alors neuf persones entrent dans sa composition. 

A l 'Eglise Princiere toute cette cOlllposition est plns ser
ree, le scrjbe ici est un homme jelme, tanelis qu'a Kahrie
Djami, un honUl1e mur, a barbe noire ; les autres person
nages ressemblent, sanf la figure ele J acob qui manque fi 
Kahrie· Djami. L'architecture fantaisiste qui forme le dernier 
plan de toute la composition, se retrouve dans les deux 
eglises. La scene du recEl.tlsement devant Quirinius, est ra
rement representee dans les eglises et I 'llermirtie ne la lllen
tionl1e pas. 

A Kalinic, en Serbie, cette scene s'y trouve, ainsi qne le 
dit :M. Voucotici : ('cette eglise est particulierement riche 
en tableaux et fresques, nOus citons I 'UI1 eles plus interes· 
sants : le recensement de J oseph et de :VIarie,). 

Un troisieme episode suit : «Herode questiol1l1e les trois 
mages'). La scene est formee par deux groupes representant 
dellx moments de cette legende (fig. No. 282) : on voit d'a
bord, dans le lointain, les trois mages a cheval, avan<;ant 
guides par l 'etoile. L'etoile manque, fi l 'Eglise Princihe 
(Hant probablement deterioree) , mais on la ,·oit slIr les 1110· 
salques de Kahrie·Djallli. 

Afin de donner l'illnsion de la distance, les mages sont 
representes plus petits que ces memes personnages devant 
Herode, au premier plan du tableau. La composition de ce 
panneau ressemble fi celle de la mosarque de Kahrie-Dj all1i , 
a la difference que la, cette fois encore, des modifications 
ont He faites et que de nouveaux perso11l1ages ont He intro
duits dans la com�osition. Par exemple, fi I'Eglise Prin· 
ciere, nous ,'oyons, derriere Herode, quatre soldats ayec cot
tes de mailles, dont l'un, tete decouverte. C'est ce dernier 
seul que nous trouvons dans la composition de Kahrie· 
Djalll i ; les autres trois, dont 1 '1In parle a I 'oreille d'Herode, 
ll1anqlle dans la mosaique de Kahrie-Dj ami. 

L'architecture que 1 '0n voit derriere les personnages a lin 
caractere tOllt different : celle de la mosaique de Kahrie
Djami est composee de lignes simples, tandis que dans la 
fresque ele l 'Eglise Princiere, elle est de beallcoup plus fan
taisiste. 
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L a  quatrieme ct dernierc scene d e  c e  cycle represente 
<,Herode questionnant les phariseens.). Dans ce panlleau de 
J "Eglise l'rinciere nons yo)"ons quelques types, aux traits 
scmites caracteristiques, de docteurs jnifs (fig. �o. 282 a. b ) .  

A Kahrie-Djami cette compositioll est presque complete
ment deterioree, il ne reste qu'tm fragment du \'isage d'Re
rode et un soldat, derriere lui. 

Telles sont les fresCjues de la paroi sud de I 'Eglise Princiere 
Cjui presentent des ressemblances a,ec les mosalCjues de 
Kahrie-Djami. Trois d'entr'elles : «le voyage de J oseph et 
de Marie yers Bethleem.), ,.le recensement devant Quirinius» , 
et .Herode interrogeant les pharisiens,) ,  sont des sujets tres 
rarement representes dans l ' iconograpille des eglises et I 'Her
minie ne les mentionne pas. 

Une seule scene, «Herode questiolllle les mages», est de
crite dans I 'Herminie et cette scene est plus freCjue11l1l1ent 
represelltee dans les eglises. 

Sur cette Illellle 111uraille, plus bas, 1l0US trou,ons les 
��enes Stu,antes : " Le Christ et les apâtres endormis dans 
le jardin des Oliyiers.) (fig. �o. 283), "La trahison de J udas.), 
.Le pacte de J udas aYec..Ies J uiis» (fig. �o. 283), «Le Christ 
bafoue» (fig. No. 284), "Le Christ portant la croix» (fig. No. 
284) et au haut, sur le tYlllpan, « La presentation du seigneuT» 
(fig. No. 2 8 1 ) .  

D e  ces scenes, celle elu Christ bafoue s e  trouye aussi â 
::-\agorica, en Serbie. 

11 Y f! encore, sur ce mCl1le cote sud de l 'eglise, sur la petite 
yoilte situee pres du vestiaire, les scenes sui,antes de la vie 
et la passion du Redelllpteur : 

«La sainte ablution» (fig. �o. 24 1 ) ; ,da priere du Christ,) 
(fig. �o. 248) ; «le souper lll)"stiCjue.) (deterioree).  1\OUS trou
\"ons ces trois scenes decrites aussi dans I 'Herminie, sans 
toutefois une correspondance exacte a,-ec le texte. 

Toutes ces scenes sont rendues a\"ec un sentiment pro
fond, elles impressiollllent, nota111111ent : (,le baiser de J udas», 
par le mouvement et le geste Cju 'il fait, lorsqu'il s'approche 
du Christ et par l 'expression de mechancete que l 'artiste a 
cherche a imprimer il sa physionomie. 1\0115 troU\"ons ega
lement dans cette scene Cjuelques types caracteristiques de 
soldats romains (fig. 1\0. 283 a et b).  

De 111erne, dans les autres fresCjues de ce mur. nous trou
vons des Cjualites relllarquables de composition et des re
cherches d'attitudes et de mouvements qui s'eloignent du 
cercle de preoccupation des artistes de Kahrie-Djami. Par 
exemple, dans la scene qui represente (,le Christ et ses Apo
tres endormis dans le J ardin des Oliviers» , (fig . .!. o. 283, a) , 
nous voyons l 'un des apâtres figure au moment Oll ,  pret il 
s 'endonuir, sa tete fa it tm brusque mouyement et se penche 
en ayant, de sorte que le spectateur ne voit que le sommet 
de sa tete, sans aUCtm trait du visage. Ces essais d'atti
tudes nouvelles sont etrangers il 1 'art byzantin anterieur 
au XIV-e siecle. Ces racourcis ont leur origine dans l 'art 
de la Renaissance. 

Sur le mur ouest du naos, il y a trois scenes religieuses de 
grandes dimensions relati,-ement, l 'tme represente ,(La hute 
en Egypte;) (fig. �o. 250) et cette scene est developpee en 
forme de frise. Toute 1 'action de cet episode e\-angeJique se 
deroule sans interruptioll d\m bout il I 'autre du mur. 

,<A Kalinic le cyele de l 'enfance du Christ, forme «tine frise 
dans le narthex.: �ous y trouvons cette meme scene. 

A Kahrie-Djami cette legende est scindee et figuree se
parement sur deux tympans du narthex (fig. No. 1 79). En 
comparant ces deux scenes, CjtU, dans leur essence, se res
semblent, on constate qu'on trouve il l 'Eglise Princiere des 
e.lements pittoresques nou,eaux et etrangers aux mosalCjues 
de Kahrie-Djami. C'est ainsi Cjue de nouyeaux personnages 
ont ete introduits dans la composition, ptUS le paysage est 
beaucoup plus developpc. L 'influence �e la renaissance est 
llettement accentuee ici. 

La deuxieme fresCjue reproduite sur ce mur est : ,d ' Assomp
tion de la Vierge. (fig. �o. 253) , une composition de grand 
ensemble et ou il est yisible que les maitres Cjui ont fa it ce 
palllleau ont cherche il resoudre di\-ers problemes techni
ques qui les preoccupaient ; c 'est ainsi que nous voyons, 
sur le cote gauche du tableau (groupe des apâtres) , des essais 
d 'harmorusation des coweurs priucipales il 1 'aide des tons 
complementaires. La game la plus riche de coule'urs et de 
tons est employee dans ("ette fresque, depuis le noir  grisc 

du fond j llsqu 'all bleu aenen dll ChOellr dc� anges et eles 
seraphins qui entourent de ilambeaux et ele chants la Vierg,' 
cuuormie. Les peintres ont mi .. beaucoup dc sentiment et 
de ellaleur dans cette scene et il est \"isible que par les atti 
tudes et I 'expression de tri ·tesse et de douleur, dounees aux 
\"isages des femmes et des ap6tres, ils ont cherche il impri
mer il cette scene Im caractere pathetique plus prononce. 

A Peribleptos il y a une \"ariante de cette scene, mais bien 
plus reduite et depouryue de l 'ampleur que 1 '0n remarqne 
dans la peinture de l 'Eglise Princiere. 

La troisieme et derniere scene qui de core ce mur repre
sente «la Transfiguration.) (fig. No. 249) ; oeune el'art d 'une 
ntleur incontestable ; la composition de ce tableau est simple: 
et imposante en meme temps. 

Tout au haut, sur trois sommets de rochers Cjui represen
tent le mon( Thabor, on ,"oit au milieu le Christ, dans une 
aureole de lumiere ;sur la cil1le ele droite :Molse, sur celle de 
gauche le prophete EEe. Ils ue sont pas englobes par «le 
cerele de lumiere qui siguifie la gloire de J esus Chrisb. Au 
miIi eu du tableau il y a detL'< groupes : (<le Christ et ses apotres 
Pierre, J ean ei J acob», gra,"issant et descendant le lllont 
Thabor. Sur le premier plan du tableau nons ne voyons que 
l'ierre et J ean, le troisiel1le apâtre, J acob, manque. Il semble 
que ce dernier portrait a ete supprime il cause d'une niche: 
qui se trouye exactement il l'endroit ou cet ap6tre aurait 
el il figurer. 

Dans les eglises du Mont Athos tous les trois ap6tres sont 
representes dans cette scene et c'est ainsi que le prescrit 
I 'Hermirue egalelllent. . 

Mais la qualite essentielle (le cette fresCjue reside dans 
l 'harmorue de son coloris d \m goilt rafine. 

Sur les murs lateraux et an dessus des deux piliers ouest, 
on trouye deux compositions, J ' lIne «ies noces de Cana,) 
(fig. No. 260) se trouve egalement il Kahrie-Djami, quant il 
l 'autre scene (fig. _IO" 261)  elle n'a pu etre identifiee et on 
n 'en tronve pas la description dans I 'Herl1linie. 

On " oit encore ici deux des six saints gllerriers, qui sont 
peints au haut de chaque pilier, ainsi que eleux imposantes 
figllres de prophetes (fig. �o. 254, 256). 

Sur le mur nord du naos on trouye la scene du (,Christ 
benissant les cinq pains.) (fig" �o. 26.6) . Les differents mo
ments de cet episode eyangelique sont rendus, sans discou
tinuite, sur toute I 'Hendue du 1lI11T, en frise. 

A Kahrie-Djami cette meme scene est peinte sur deux 
pendentifs dans le pronaos, formallt deux tableatL'< distincts. 
La composition elle merne est autre, car les groupes ele persoll
nages sont distribues sur plusieurs registres superposes (fig. No. 1 8 1 ) .  Il semble que cette scene est renelue de la meme 
maniere au Mont Athos, egalement. 

Par contre en Serbie, il ::\Ianassia et Kal ini/';, ellc est figure.e 
comme il I 'Eglise Princiere" 

Dans l 'eglise el 'Argeş nous trouyons quelques figures, et 
des plus pittoresques, comme celle du vieillard poursui,"i 
par un enfant, et d'autres, qui manquellt daus la compositiou 
de Kahrie-Dj ami. 

A l 'Eglise Princiere cette composition prend tUl riche de ve
loppement, par ses motifs pittoresCjues, par les attitudes et 
la nouveaute des mOllyements des differents persounages, 
dont quelques tms sont representes nl\�lI1e, 1110ntrallt le dos 
aux spectateurs. 

Ici encore le paysage, coml11e element decoratif, a un 
role plus important qu'a Kahrie-Djami. 

Les autres scenes de ce llllU sont : (,le Christ guerissant 
l 'hemorrolsse.) (fig. No. 269) ; (,le Christ chassant les veu
eleurs du temple» (fig. �o. 2 7 1 ) ; «le Christ ressuscitant la fiJle 
ele J atre» (fig. �o. 272) ; «] 'enterrement du Chrisb> (frag
ment (fig. No. 270) ; " J  oseph demandant le corps du 
Seigneur» (fig. �o. 2 70) et la parabole de .celui qui voulait 
bâtir une tour» (fig. �o. 2 73).  

Toutes ces scenes ne sont pas decrites dans I 'Herminie, 
ainsi : . 1 'enterrement du Christ» manque, 110US troU" OllS .Ia 
mise au tom beau», lllais cette scene ne correspond pas il celle 
peinte dans l 'eglise. 

Toutes les autres peintures de ce câte sont presque entiere
ement abimees par I 'humidite et on ne peut preciser ce qu'el
les deyaient representer. 

De la description somll1aire des peintures du naos, nous 
dec1nisons que snr le mnr sud ele l 'eglise il y a\"ait des sce.ncs 
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representant la nativite et la passion du Christ, talldis que 
sur le mur nord on avait, plutat, represente les miracJes ainsi 
que quelques paraboles. 

Le T ambottr de la T our 

Sur la tour, dix des douze prophetE's ont ete troU\·es bien 
conserves sous les couches de chaux et de couleurs snper
posees. Ce sont les prophetes: Zacharie, Osee, Daniel, Elisee 
J eremie, J ean Baptiste, Habacuc, J onas, Isaie (fig. );'0. 
263, 26S, 277, 2 78) . 

Deux ele ces icones ont ete entierement refaites, celles re
presentant : Naum et Elie. 

La construction du corps de ces prohetes est massi,-e et 
leur visage est empreint de grayite. Dans des attitudes sim
ples, ces figures de prophetes sont imposantes et eA-pressi
ves en meme temps. Elles nous rappellellt les alltiques sta
tues grecques et romaines adorees j adis dans les temples. 

Mais c'est surtout dans la stylisation des, formes et la sim
plification des dt!tails, que l'on ,"oit . la parentee lointaine 
ayec I 'ancien art paIen. 

La pose et le mouvement de ccs figures ne sont pas forcees 
commes celles de Kahrie-Djami, avec lesquelles, d'ailleurs, 
elles ne ressemblent pas, yu que les figures y ont une attitude 
forcee et peu naturelle, le corps gardant une pose statique et 
rigide. 

A Peribleptos nous troU\'ons quelques types de prophetes 
ressemblant fi ceux de l 'Eglise Princiere. 

Aux, pendentifs, des quatre evangelistes, qui y sont 
peints, I 'un seul, J ean l 'evangeliste (pendentif du sud-est) 
(fig. 1\0. 2 79) a ete trom-e entier, des autres il n'est reste 
que des fragments de I 'ancienne fresque, le reste a ete COlll
plete. 

.'\. la partie inferieure des lllurs du naos, ainsi que sur les 
piliers, nous trouvons quelques types interessallts de saints 
martyrs et soldats, dont quelques lillS sont assez bien con
serves tandis que d'autres, ceux situes pres des fenetres, par 
exemple, sont fortelllent abîllles (fig. No. 274) .  

L' A u/el 
Sur la voute de l 'autel se trOU\'e representee, assise sur le 

trane, la Vierge entre St. ::-;:icolas et I 'archange Michel, 
St. Jean Chrysostollle et J 'arcl1ange Gabriel (fig. );1"0. 202) . 
Les portraits sont presque deux fois grandeur naturelle. Sur 
le visage de la Vierge, qui occupe le centre du tableau, on lit 
une certaine expression de tristesse ; de llleme les figures 
des delL� hierarques ont du caractere, surtout celle de St. 
J ean Chrysostome. 

La composition dans son entier a till eHet decoratif simple 
et imposant. On remarque la meme maniere de traiter les 
formes et les draperies avec largeur, sans preoccupation 
des details. La coloration est plus vigoureuse ici que dans 
les antres grandes compositions dn reste de J 'eglise. 

A Pantanassa nous trouyons la meme scene, mais sans les 
deux hierarques. 

Sur l 'abside du maître autel, il y a un cycle de scenes re
presentant divers episodes, qui ont eu lieu apres la Resur
rection du Christ - plusieurs de ces scenes etant deterio
rees, n'ont pas ete numerotees et ni reproduites. 

Sur le mur gauche (nord) de I 'abside, l 'on a repn!sente 
les episodes religieux suivants : (cun ange apparait au", saintes 
myrrhophores,) ; «resurrection du Chrisb> ; (le Christ apparais
sant aux saintes femmes qui portent de la myrrhe et leur 
dit : rejouissez-vous) ; (,Ies saintes femmes qui portent de la 
myrrhe an non cent aux apotres la resurrection du Seigneun> 
(fig. No. 203). 

l>n autre cycle represente : «le Christ benissant les enfants,) 
(fig. Xo. 206) ; la ('parabole du bon Samaritaim (fig. );"0. 
207) ; «le Christ absout la femme adultere,) (fig. Xo. 2 1 2) .  

Sur le  mur est de  l 'abside il y a :  (,Pierre et  J ean arrivant 
au tombeau» (fig. Xo. 203) ;  «les dem< apatres en route yers 
Emmaus>l (fig. );1"0. 204) ; (<le Christ fi Emmaus,), rtraction du 
paim (fig. No. 204) ; (,:'\101se et Aaron celebrent la sainte li
turgie dans le tabernacie du tellloignage') (fig. No. 2 14) ; (,Ia 
communion des apatres,) (fig. Ko. 2 I 3). 

Sur le mur clroit de l 'abside : (<le Christ apparaissant aux 
patres» (fig. No. 209) ; (,l 'attouchement ne Thomas,) : «le ClItist 

apparait de 1I0n\·eau aux apatres') ; (fig. ::-;:0. 2 J o) ; «le Christ 
apparaissant aux apatres sur la 1Il0ntagne de Galilee. (fig. 
�o. 209) ; da parabole des dix vierges,) (fig. );"0. 2 1 S) et (,Pierre 
et J eall annoncent la resurredion aux apatres» (fig. No. 20S) .  

De ces fresques les plus caracteristiques sont celles qui 
representent les trois moments de l 'episode d 'Emmaiis. 
Traites ayec une silllplicite extreme, tant comme composi
tion que comme coloris, ils sont d 'uu effet decoratif impres
sionnant. 

(,Le tabernacle du temoignage,), peint sur une frise s 'Hen
dant sur toute l 'abside, represente le moment Oll MoIse et 
_-\aron celebrant dans la tente du temoignage, les douze 
triblls el'Israel viennent offrir des presents. Par l 'edat et la 
richesse des yetements sacerdotaux et des habits de chaqllc 
personnage, et par son caractere decoratif et fastueux, cette 
fresque est lille des plus originales compositions de l 'aute!. 
C 'est en meme temps la seule scene inspiree de I 'ancien Testa
ment, et nous la trouvons tres rarement representee dans les 
eglises. La description de cette scene dans I 'Herminie est 
beaucoup plus developpee. 

Il y a ensuite une frise qui represente «Ia sainte commll
nion des apatres,) (fig. );1"0. 2 13).  Cette fresque presente un 
interi't technique tout particulier, parce qu'elle permet de 
reconnaître clairement les deux manieres qui on t preside 
fi la peinture du monument. Les deux peintres ont travaille 
ensemble â cette composition, chacun ayant fait une moitie 
du tableau. C'est ainsi que nous constatons que la partie 
gauche du panneau est traitee beaucollP plus sobrement, 
les gestes des si." apatres sont poses, calmes, le dessin est 
simple et lourd, les couleurs estompees. Dans l 'autre moitie 
du tableau, au contraire, les figures ont des mouyements 
remplis de vie, le dessin est fait ayec plus de finesse et de 
fantaisie, le coloris est plus ,"if ; qualites que I 'on constate 
sur toutes les peintures ornant les murs sud de l 'eglise et 
qui ont ete faites par le pe intre grec. 

L 'autre moitie gaucr.e de cette cOlllposition, ainsi que la 
lllajorite des peintures couvrant le mm nord de l 'eglise, 
sont faites par l 'autre peintre, un serbe tres probablement. 

C'est ce peintre, depourvu de la fantaisie et de l 'habilite 
de son compagnon, qui a fait les portraits des archidiacres 
de l'au tel (fig. No. 8S, 86). 

A Peribleptos nous trouvons une peinture qlli rappelle 
cette composition. 

Sur les parois interieures de l'au tel il  y a les portraits 
des saints Gregoire, Basile, Cyrille, Spiridon , J ean l 'Auma
nier, Pierre d' Alexandrie, Silvestre et tu! saint hierarque, 
dont le nom est efface (fig. No. 2 1 7 , 232 ,  233).  

Ils tiennent des phylacteres fi epigraphes grecques et 
slavones. Ces figures sont dessinees en traits energiques ; elles 
ont du caractere. 1\1alheureusement, que1ques unes de ces im
posantes et caracteristiques figures de saints sont abîmees 
(celle qui se trouvaient aupres des fenetres et de l ' icollostase) . 

On trouve des types de saints, traites de la meme ma
niere, fi la mHropolie de l\1.istra et fi Bronthocruon. 

N a ,· t h L 't:  
Xous trouvons dans le narthex des peintures qui ressem

blent fi celles de Kahrie-Djami, par exemple : les quatre 
saints martyrs peints sur les arcades (fig. );"0. 297) ; St. An
dronic et trois autres dont le nom est efface. 

Une autre ressemblance se yoit dans le panneau represen
tant le patron de l 'eglise, qui se trouve au-dessus de l 'entree 
du naos. Ici le Christ est represente assis sur son trane, et â 
ses pieds le fondateur de l 'eglise. Le costume du prince fon
dateur ne ressemble pas â celui du fondateur ele Kahrie
Djami (fig. I lO) . 

On retrouve cette meme attitude du fondateur aux pieds 
du Christ, comme fi l 'Eglise Princiere, egalement pour Ma
nuel Paleologue, fi l 'eglise des Saints Theodores, fi Mistra. 
Le fOlldateur est represente sans presenter l 'eglise en offrande. 

En parlant de ce portrait nous mentio11llons encore le por
trait se trouvant sur le pilier gauche, en face l 'antel (plan
che VII),  representant un che,·alier yetu de sa cotte de 
maille, son casque, son boucIier et sa lance aupres de 
lni ; fait inusite dans les eglises orientales, Oll les portraits 
des fondateurs ou des donateurs sont toujours representes 
sans armes et sans coshune gllerrier. 
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11 y a encore, elans le narthex. un tablean represellta11t 
la de et les miraeles ele St. );Ticolas, en quatre frises t01lt
autour eles murs. C'est ainsi qu'on voit : la naissaJ;1ce ele St. 
Xicolas (fig. Xo. 295) ; le Saint a l 'ecole ; St. Xicolas orelonne 
pretre (287) ; le Saint eleline les trois hommes enchaînes 
(fig. Xo. 287) ; le Saint apparaît en songe a l 'empereur Con
stantin et a Eulavius (fig. Xo. 293) ; le Saint elelivre les trois 
voevoeles ele la mort (fig. Xo. 293) ; St. ")l'icolas jetant l 'or 
elans une maison (fig. );To. 288) ; le Saint coupe l'arbre habite 
par les elemons (fig. );To. 299) ; et le Saint ressuscitan t un lUa
telot mort sur un vaissean (fig. Xo. 299) . 

Dans l 'Herminie on trou\'e, parm·i el'autres scenes, la eles
cription ele la mort ele saint Nicolas, avec laquelle elot la 
\"ie elu saint. Cette scene n'est pas figuree a l 'Eglise Princiere. 

,"oici les autres scenes : «les fian<;ailles ele Joseph avec 
la Vierge ; J oseph emmenant la :Uere ele Dieu ele ele\"ant le 
saint eles saints (fig, Ko. 289) ; «la presentation ele la Vierge,) 
(fig. )<0. 290) ; puis les conciles, elont un seul est mielL'S: con
serve (fig );To. 286) . Enfin, ayec quelques fragments elu «Pa
radis et ele 1 'emer», restes sur les murs, on peut terminer la 
rlf'scription sOlUmaire des peintures prilllitiyes. 

A ne iell-nes reslauy{/.tio?ls des pe-i�llures 

Tout indique que les anciellnes peintures de l 'Eglise Prin
de re de Curtea de Argeş ont influence les peintres qui long
temps apres ont peint les eglises du pays. 

C'est ainsi qu'a l 'eglise episcopale d'Argeş on peut re con
naître des types de aints imites d'apres les modeIes pri
mitifs de 1 'Eglise Princiere. Par exemple le St. J ean Baptiste 
(fig. �o. 1 85),  (qui se trom'e aujourd'hui au l\'[usee national), 
puis l'icone (fig. )<0. 243) qui se tro11\'e a l'Eglise Princiere. 
Il eli e�t ele meme pour ce qui concerne quelques uns des 
saints guerriers. 

Ensuite, a l 'Eglise Princiere de Târgoyişte, 011 tron\"e 
la scene qui represente «Ia mort de la Vierge" (fig. ")l'o. 1 84) 
copiee d'apres le meme tableau qui se trouve a l 'Eglise 1'rin
ciere sur le mur ouest (fig. Ko. 253) . 

sOit que cette scene soit une copie du tableau qui s'y trou
yait avant la restauration de Brânco\'eann, soit q1le les 
maîtres qui ont fait cette restauration, aient pris leur 
modele ele l 'Eglise Princiere d'Argeş, le resultat est le meme, 
a savoir que nos artistes peintres s' inspiraient irequemll1ent, 
autrefois, des peintures ele I 'Eglise Princiere de Curtea de 
Argeş. 

Un docun1ent edificateur it ce sujet, et qui demontre I ' in
fluence de la peinture de l 'Eglise Princiere de Curtea ele 
Argeş sur les artistes peintres, jusqu'it une epoque tres a\'ancee 
du XVIII-e siecle, est le manuscrit No. 4602, conserye a 
L\.cademie Roumaine. En realite ce manuscrit est un cahier 
d 'esquisses et de miniatures coloriees, une collection de 
types de saints et de scenes religieuses, copies d'apres les 
icones de nos ancielll1es eglises et qui servait ensuite de mo
dele pour la pe in ture des eglises plus modernes. 

Dans ce manuscrit on trouve un grand Ilombre de types 
ele saints et de scenes, copies d'apres les icones de l 'Eglise 
Princiere d'Argeş, lesquelles, a cette epoque, n'ayaient pas 
encore ete recouvertes par les llouyelles peintures oli par 
un notl\'el enduit de chaux. 

C'est ainsi que dans ce manuscrit nous trOUYOn5 copies 
les douze prophetes peints sur la tour de l'eglise (fig. No. 
187 ,  1 88) . Puis trois autres scenes se trouyant sur le mut 
sud, iI savoir: « Herode interrogeant les docteurs,), (fig. �o. 
I 89) «le Christ bafoue,) (fig. No. 1 90), <,le Christ portant sa 
croL"* (fig. );To. I9I ) ,  «les noces de Cana') et deux fragments 
du «Christ benissant les cinq pains,). 

Les deus scenes : «le Christ bafoue., et « le portell1ent de 
la croix. se trouyent it I 'Eglise Princiere imll1ediatement au
dessus de la fenetre sud du naos, et sont copiees dans le 
manuscrit de l 'Academie ell entier, telles qu'elles etaient 
avant d'ayoir ete detruites, lorsque 1 '0n remplac;a les fene
tres de l 'eglise par d'autres plns larges (fig. No. 190, 1 9 1  
e t  284) . 

Le grand nombre de copies du manuscrit nous prouye 
que leur auteur a etudie 10nguell1ent les peintures de l 'Eglise 
Princiere d'Argeş et a eu it sa disposition les echafaudages 
necessaires, car il lui auraitete. autrement, impossible de les 
copier, su rtou t celles de la tOti r. 

an est en droit de elcduire en..:ore qu" (" est ce peinln: 
qui a ete charge de la reparation ele la peinture et 'lui a peint 
il nouyeau, en style de l 'epoque , l'iconostase en 111ac;on
nerie (fig. );To. 22) ,  la yie de Sainte Philothee (fig. No. 23-26), 
qui couyre le pilier gauche, en face l 'au tel, ainsi qu'un cer
tai1! n0111bre de saints sur les murs clroit et gauche du naos. 

Ceci est la eleuxieme peinture de l'eglise Princiere de 
Clutea de Argeş, faite eutre I747 et 1 752 par Radu le Chal1-
tre, fils de :Vlichel peintre de Târgm'işte ; COl11ll1e on le voit 
du manuscrit melltionne. 

an trouve dans le manuscrit, au bas des copies d'apres 
l 'Eglise Princiere, le millesime 1 747, ce qui nous porte a 
croire que c'est en cette all11ee, approximativement, qu'a eu 
li�u la premiere grande reparation faite a la peinture ele 
J 'EgLise Princiere de Curtea de Argeş. 

D'autre part, le style de ces peintures correspolld ii celui 
de l 'epoque de Brancoveanu. 

La troisieme peinture de l 'Eglise Princiere a ete faite en 
1 827  par le pe intre Pantelimon. Cette date, ainsi que le nom 
du peintre, ont ete trou ves en trms endroits : sur la tour 
sur le mur sud, et au-dessus de la porte d'entree dans la nef. 
c 'est ce pe intre qui a recou\"ert de crepi une partie de I 'atl
cielll1e peinture et a repeint iI llouvean toute l 'eglise. 

Des peinttues faites alors, par Pantelimon, on a consen'e, 
lors de la recente restauration, celles ou il n 'y avait pas une 
autre peintnre plus ancieune au-dessous ; a la coupole de la 
tour : le pantocrator et les anges ; sur les quatre graudes 
youtes : «la naissance du Cluisb>, <<la resurrection du Christ., 
«le Dimanche de la Toussaint, ') <<Ia descente du Saint-Esprit». 
<'Le bapteme du Seigneur') et .J 'ascension du Chrisb ne sem
blement pas etre faites par le meme pe intre. 

C'est toujours Pantelimon qui a peint les scenes suivantes 
de la paroi nord : sur le tympan : «Ia mise au tombeau» ; «le 
Christ COli versant avec la Sall1aritaine» ; «detruisez mes ma
gasins de pro\'isions et je les ferai plus grands encore,) ; <<le 
Christ guerit le possede') ; «le massacre des eufants», ainsi 
que presque toutes les scenes qui representent la passion 
du Christ, peintes sur les deux plus petites vOlttes ouest, 
a,lnsi qu'un grand nOll1bre de medaillons aycc les prophetes 
sur les arcades de ces youtes, et cnfin une partie des saints 
martyrs qui sont peints sur le mur droit et gauche dn naos, 
ainsi que tous ceux du mur ouest, 011 nous trouyons, peints 
egalement par Pantelimon, les pmtraits des fOlldateurs, 
copies, probablement, d'apres l 'ancienne peintlue. 

Ces peintures de Pantelimon, faites a fresco, sont tota
lement depourvues des qualites des anciennes peintures 
relllpiacees et, bieu qu'elles soient faites, comme cela sem
bIe, sur les traces et le contour de l 'ancien dessin, toutefois, 
elles ne pl'esentent aucun interet artistique, comllle dessin et 
coloris, et prouvent ayoir ete faites par un simple artisall. 

Outre ces deux grandes reparations, faites l \me en I 750 
et la seconde en I 82 7, des petites reparations partielles des 
peintures 011t ete faites au cours des sieeles ; c 'est ainsi qu'il 
y a des peinttues datant de I 847 et qne la recente restaura
tion a cOllservees, YU qu'eHes n'e11 couvraient pas d'autres 
plus ancieunes. Enfin d 'autres peintures, encore plus re
centes, de 1 875 environ, faites a I 'huile, ont ete enlevees. 

L' ornelllellfalion de t' E{(lise Pl'incie.ye 
L'ornell1entation de I 'Eglise Princiere de Curtea de Argeş 

pent etre di\"isee eu deux : celle faite au XIV-e siecle et ceHe 
faite vers 1 750. 

Les premieres ornell1entations ont un râie bieu determine: 
e\le separent et encadrent les differentes zones de peinture, 
ainsi qU'OI1 le \"oit dans l 'autel et le naos, puis a la tOtU ; 
elles encadrent enfin les fenetres et les uiches Ot1 se trouvent 
les portraits des prophetes. an ne trouvera pas el'omemen
tation ailletus, et les quelques ornementations qne I 'on voit 
a I'autel sont el1 couleurs discretes et passent a peine aper
c;ues. L'ancienue peinture garele en tout �U1 caractere sobre. 

.'\. ce point de vue Kaluie-Djami est beaucop plus riche 
en ornementations et motifs de decor qui presentent un 
caractere tout antre, ne ressemblant en rieu fI celui ele l 'Eglise 
Princiere d' Argeş. 

Les ornemeutations en style brancovan, faites eu 1 750, 
sont plus nombrenses et plus variees. Elles ont comllle 
1110tifs d'illspiratioll des plantes, des fleurs et d'anciens ta-

. . 
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pis ; ou les trouve aux cadres de l ' iconostase (fig. No. 22) , 
autour des fenHres et aa'C vHements des saints ou elles 
forment des bordures au bas du vHement et au cou ; elles 
ont le râIe d 'orner les peintures en style brancovau, et sont 
dans le caractere de ce style. 

En resume, on peut dire que les trois genres de peintures 
de l 'Eglise Princiere, representent les trois phases prinei
pales par lesquelles a passe la peinture religieuse en Vala
chie, depws ses debnts eclatants j usqu'a la decadence de 
cet art, duran t uue periode de cinq siecles. 

La peiuture premiere, celle du XIV-e siecle, represente 
le prototype byzantin de la peinture religieuse chez nous. 

La dem<Îeme peinture, en style brancovan, represeute l a  
phase quand c e t  art, d'origine etrangere, s e  localise et re<;oit 
nn caractere specifique ronmain, tout a fait distinct de celni 
des autres uations. 

La troisieme peinture, de 1 82 7 ,  nous montre la derniere 
phase, la decadenee de cet art. 

an ne peut mille part mietL" qn'a l 'Eglise Prineiere sWITe 
cette e" olutiou, et a ce point de yue ce monument peut Hre 
coni;iderc C01l1!lle un " erita bie musee d'art religieux. 

Recente restauration de la pei'lt1,tre de l' Egrise PI'illciere 
Lors de la restauration recente des peintures de l 'Eglise 

Princiere de Curtea de Argeş, on a recherche. tout d'abord, 
a faire revine les peintures primitives, celles du XIY-e siecle, 
et la o u  elles avaient ete detruites, on a laisse les peintures 
venant en deuxieme rang d'ancienllete. D 'ailleurs, il ne faut 
pas croi re que toute l 'ancienne peinture ait ete recoun�rte de 
crepi, ceci lJ.e s'est produit que ponr nne petite partie de ces 
peintures, tandis que la majorite a ete reCOll\'erte de deux 
couches de peintures, faites l 'une en 1 750, la seconde en 
1 82 7 ; on a enleve ces couches pour laisser apparaitre l ' ancienne 
peinture. La OII cette peinture primitiye etait recouverte 
d 'endui, on procedait de la fa<;on sui,'ante : afin de constater 
si I 'ancienne fresque subsistait, on faisait des sondages, de 
place en place, dans le crepi, et si le resultat etait positif, on 
procedait a l'extraction, morceau par morceau, des enduis 
superposes. Ces endwts a ,'aient generalement dea" centi
metres d'epaisseur ; ils ont e!e fixes dans la partie inferieure 
des murs du narthex, dans la region ou toute peinture man
quait, :\'[eme la composition du crepi primitif, sur lequel 
a\'aient ete peintes les fresques du XIY-e siecle, est d'tme 
antre factnre que l 'endui snperpose en 1 82 7  par Pantelimon. 

C 'est ainsi qne l 'ancienne couche de cfepi ayait une epais
seur de trois centimetres et etait composee de chaux pure, 
melangee a de l a  paille hachee ; tandis que les nouyelles 
fresques etaient peintes sur lllle couche de chau" melangee 
a beaucoup de sabIe et de filasse. 

Une fois l 'anciel111e fresque decouverte, on procedait a 
son nettoyage et â sa consolidation de la maniere suivante : 
on lavait d'abord la poussiere de chaux qui la recou"rait, 
pws on consolida it et fixa it le crepi qw avait ete peint a 
fresque, au cas ou il avait tel1dance il se detacher du mtu .  
Ellsuite, on bouchait les trous faits a u x  COttrS d e s  reparations 
successives, de place en place, afin de fic"er les eouehes de 
crepi superposees, et on effa<;ait la trace des trous bouches, 
eu la recou vrant de tOI1S neu tres. 

Les moyens utilises etaient des plus simples, en evitallt 
l 'emploi de solutions qui auraient pt) alterer les couleurs. 

Les anciennes peintures qui etaiellt recouvertes de crepi 
sont : sur le mur ouest <<1a Transfigu1'ation,>, entierement 
recom'erte de crepi ; a la petite yolite pres du ,'estiaire : 
«Ia sainte ablution, la priere du Chr isb. et quelques autres 
fragments en divers enc1roits qui ont eie places sur les 
111urS degarws de peintures du narthex, 

Un detail interessant c'est que le peintre qui a recoU\'ert 
les anciennes fresques en r 8 2 7 ,  bien qu'un simple a1'tisan, 
111U soit par un sentiment de piete, soit parce qu'il  se ren-, 
dait compte de la valeur des anciennes peintttres, s'est ef
force de conser"er intacts les traits des apâtres, ceus:: du 
Christ, surtout le� tetes, en faisant les trous neeessaires pour 
fixer la nouyelle couehe de chaux, sal1S toucher aux figures 
(Xo, 1 9 2  et 1 9 3 ) ,  

Dans certains enc1roits, Otl toute tracc d e  peillture man
quait, comll1e, par exemple, şur la petit volite ouest, a droite 
sur le mur sud , 011 a peint a nOln'eau, quelques scenes de 
la passion du Redempteur. Elles representent : <<le Christ 
juge par Herode, (oi des j uifs ; . Pilate se la,'ant les maÎIls,. ; 
<,le Christ portant la croix,. ; «le crucifiemen t du Cb risii>. Sur 
la petite YOÎlte de gauche on a repeint : «le Christ dans le de
sert», <<le Christ tente par le demon,) et quelques meclaillons 
de prophetes sur les grandes et petites ,'olites de l 'auteL 

Toutes ces peintures sont faites a tempera et faeilement 
reconnaissa bles. 

Dans la partie inferieure dcs murs du naos, a l 'endroit 
0 1'1 se trom'aiellt les stalles, les anciens enduits, ayaut cU 
detruits par le frottement, ont ete refaits et la draperie qui 
l 'entoure a ete peinte a nouveau a fresque, en se guidant 
cl 'apres les restes de l 'ancienne peinture consen'es. 

L 'aspect general des peintures de I ' Eglise Princiere d ' Argeş, 
restaurees et completees ainsi, a I 'a,'autage de consen'er 
l 'unite d'el1sell1ble et l 'hannonie generale ;  en oppositiou 
ayec l 'autre mode de restauration, plus scientifique, dont 
l 'esprit est de ne completer la peinture, la O l't e!le manque, 
q ue par llll ton neu tre general et uniforme. 

Un exemple, eu Roumanie, de ce gellre de restanration 
se 1'oit a l 'Eglise Saint- J eall de Suceaya ( BncO\'ine) , Cjui 
offre, cependant, de nombreuses desh annonies, 

L E G L I S E  V A L E A  D A N U L U I 
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an croit, generale111ent, et trop legeremeut, que tous les 
tresors que recele Curtea de ,'ilgeş sont connus et, plus ou 
1110in5, etuclies. C 'est UJle erreur. 

Tout une influence d 'art s'est detnchee, au cours de plu
sienrs siecles, de la peinture du XI"-e siecle de l'Eglise 
Princiere, ainsi que de l 'architecture infiniment fleurie et 
delicate de 1'13glise episcopale. Ou pourrait y rattacher anssi 
les anciennes traditions de ceramique, constatees, d'une part 
dans les fragll1ents de 1'ases, d'une ornementation tout li 
fait particuliere, trotl\'es dans les ruines du palais pIincier, 
et d'antre part dans les curienx yases a trois figures d'oi
seaux, que l 'on cousen'e dans le lllusee de l 'ecole de cerami
que de la " i!le, an la constate jusque dans les objets, - Ot1 
quelque chose des traditions du passe " it encore, - fabri
ques par les ouniers potiers des faubourg de la "ilie d'Argeş. 

Pour ce qui a trait a la peinture, telle eglise des Saints 
Archanges, dont la peilltllre est tout a fait recente , plus 
recente meme que la peinture de 1 8 2 7 ,  de l 'E alise Princiere 
- laquelle d'ailleurs ne fait quc recopier IUle peinture plus 

allcienne, - reproduit notalllll1ent l es portraits, au carac
teristiques n"telllents du X l \'-e siecl e ,  c1 'Alexandre Ba, sarab 
et de sa femme, puis lUI festin c1'Herode, Oll non seulement 
tous les details du festiu sont splendidement presentes, 
mais Ot1 on a fait figurer cJeux musiciens-Iautars ql1i vieul1ent 
animer de leurs challsons la table du roi et de ses hâtes. 
Tout ces details prom'ent que les 11l0deles de l 'Eglise Prin
ciere etaient imiies par tout le pays. D 'autre part les 11l0des
tes essais d'architecture que presente l 'Eglise de la cor
poration des potiers, de Cmtea de Argeş, attribuee, par 
l ' i11scription qne l'on ,"oit an-dessus <le la porte, au C0111-
meucemeu t du XI"-e siecle, et qui, eu effet, ayec ses denx 
extremites polygonales, et la porte d'entree, placee 110n pas 
a l 'elltree de l a  nef mais de câte, ayec sa tonr l11assi"e 
et le bizarre escalier exterieur, garanti par une toiture 
pittoresque, COl11l11e effonc1ree, qui nl(�ne alIT cloches, 
ont ete rapidement abandonnes pour que, dans tout eS5ai 
architectural ulterieur, quelque chose de la splendellr de 
I 'eglise episcopale de Xeagoie se retrOl1\'e. 
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Dans ces quelques lignes uous ,'oulons simplement pre
senter ce qui se conserve, dans un village ,'oisiu ele Curtea 
de Argeş, Valea Danului, de ces traditions et constitue, 
dans un cadre modeste, l111 interessant monument de notre 
art ancien. Le ,'i11age lui meme e\'oque, certainement, non 
pas un Dan que1conque, mais, par la si ancienne forme de 
genetif de ce nom propre, par cet artic1e postmis, du nom 
du personnage eponyme, l 'l111 des deu." yoevodes qui, au 
XIV-e siecle et au debut elu siecle sui,'ant, ont porte le n0111 
de Dan. 

Il aura fort probablement existe ici, a l111e epoque tres 
reculee, nne eglise en bois ou meme en ma<;o11l1erie, de pro
portions reduites ; mais a la fin du XVIII-e siecle, quand l 'e
,'eche d'Argeş a ete fonde pour le savant preIat Joseph, qui 
s'est de suite penetre ele I'espl'it de la tradition, comme le 
prouve le temoignage d'uu ,'oyageur etranger, ce prelat a 
fait reuover, selou les bon nes traditions, la peiuture de SOI1 
eglise depuis longtemps laÎssee a l 'abandon. On eleva, donc, 
a Valea Danului, grâce a l 'initiative de cet Eyeque fondateur 
d'eglises, et par les soins de Meletie Iconomu, une uouyelle 
eglise en ma<;o11l1erie, puissaute, consen'ee intacte jusqu'a 
nos jours, L'inscription de fondation de cette eglise est, interes
sante non seulement co=e style, mais surtout par les nor, 
mes de conduite imposees par les paroissiens. C'est ainsi 
qu'on iuterdit : I 'inhumation dans le porche, dans le narthex, 
deyant ou tout autour de l 'eglise ; on interdit «les jeux» dans 
la cour de l 'eglise, {(d'y boire et d'y mangen), ainsi que, bien 
entendu, «les gros mots et les rixes» que pourraient provo
quer le partage de la recolte et de la fenaison. 

Au-dessus de la porte d'entree dans fa cour ele l 'edifice, 
unc tour se dres se puissante. La toiture en est en bardealL", 
n 'ayant heureusement pas eU remplaces par la tâle si laiele 
employee de nos jours. On arriye aux c10ches par un esca, 
lier exierieur ouyert. 

Quant a l 'eglise, elle pn!sente un porche ouvert, soutenu 
par quatre piliers depouryus de chapiteaux ornes. A l 'exte
rieur, sous la moulure entourant comme d'une ceinture 
I'edifice, la paroi est di\'isee en une serie de niches en forme 
de paralleJogrammes ; au,dessus de la ceinture ornementale, 
il y a une autre serie de petites niches carrees, dont chacuue 

est ornee de peintures qui se conseryentjusqu'a aujourd'hui, 
en bon Hat. A l 'interieur de l 'eglise. des stalles s 'arrondis
sant a elroite et a gauche le long des murs et l 'autel, de forme 
circulaire, complete I 'elegant edifice, sur lequel s'appuie une 
tour eu ma<;o11l1erie qui a conserve sa forme primitive. 

Ce qai frappe le plus, quand on penetre a l 'interieur de 
I'eglise, c'est la grande beaute de l ' inconostase qui, ayant la 
restanration, ayait appartenu a l 'eglise episcopale d'Argeş, 
remplace, comme on le sait, par le bizarre lI1euble en metal 
que le goftt de Leconte elu :\'oiiy a fait mettre de,'allt I'autel, 
et qui perll1et aux fideles de voir presque tout ce qui se 
passe dans le sanciuaire, On ne sa ura it fixer avec certitude 
la date de ce tres soigne travail de scnlpture en bois ; il n'est 
certaiuement pas de l 'epoque ue I 'eveqne Joseph, mais pas
sablement plus ancien. En effet,si on compare, d'lme part 
J ' iconostase ele l 'eglise St. Georges le Nouveau, de B ucarest, 
ou celui de l 'eglise de Cotroceni, conserve aujourd'hni au 
musee cl'antiquite, et, d 'antre part, l 'iconostase dn XVIII-e 
siecle ele l 'eglise St. Georges, qui se trouve dans la conr de la 
metropolie ele J assy, on verra bien clairement la difference 
entre le style plus simple des premiers iconostases et la fan
tastique ornementation du second. L'inconostase d ' Argeş 
est de beaucoup plus simple, lI1eme qne l'oeune qu'ac
complissaient, a\'ec une si grande discretion, les sculptenrs 
ele I 'epoque du prince Brallcovan, yers la fin du XVII-e siecle. 

Des preoccupatiollS d'art se remarquent, d'ailleurs, aussi 
dans la "le du village entourant l 'eglise. On pellt y entenelre 
ele tres beaux et authentiqnes airs populaires. 

Enfin, un eletail, qui peut presenter de l 'iuteret, c'est que 
l 'ancien costume, que les femmes des pretres du village, 
portent encore de nos jOllrs, contient, en ce qui concerne le 
long yoile dont elles ornent leur tete, des element empruntes, 
selon tonte evidence, an costume des Princesses de j adis, 
et, de meme, il est presque certain qne la splendeur des j upes, 
brodees d'or sur fond ronge, caracteristique a cette region, 
n 'est que l'imitation, transmise, de generation en gelleration, 
des vetements imperiallx que les prcmiers sou\'erail1s rOll-
111ail1s ont empnU1tes a B "zance et it ses succursales slayes 
(les Ba1cans, 

( Tmd. H, StaM) , 

http://patrimoniu.gov.ro
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