
BISERICA DRUJESTI DIN 
CURTEA DE ARGES ÎN LUMINA CERCETĂRILOR ARHEOLOGICE , 

S
ituată în partea sudică a zonei centrale a oraşulu i Curtea 
de Argeş, între străz il e Dumbrava, Negru Vodă ş i M ără
şeşti, biserica Drujeşti (hramul Adormirea Maicii Domnului) 

at 1·age privirea prin forma şi decoraţia ei exterioară, fiind unul 
dintre ce le mai p itoreşt i l ăcaşuri de cult ale oraşului (fig. 1) . 

Construită din cărămidă ş i din loc în loc cu mari bolovani, 
biserica , aşa cum se înfăţişează astăzi, este o construcţie de plan 
dreptunghiu lar, compusă din altar, naos şi pronaos (fig. 2) . Abs ida 
altarului, pentagonală în exterior şi semicirculară în inter ior, 
este despărţită. de naos pr int r-un iconostas de zid; pronaosu I, 
de mici prnporţii, este se parat de naos printr-un zid străpuns de o 
arcadă amplă care „ muşcă" din decorul pictat, l ărgită , probabi I, 
în ultimu I sfert al secol ului al XI X-lea; peste pronaos se îna lţă 
o tur l ă pătrată din cărămidă, ce a servit drept c lopotniţă, la care 
~e aj unge pe o scară interioară de lemn, li p it ă de peretele nordic. 
ln faţa pronaosului se află o balustradă din bolovani de rîu, de 
aceeaş i înălţime cu soclul bisericii, care marchează traseul unui 
vechi pridvor. Edificiul a fost uşor supraînălţat în timpul repara
ţiilor de la sfî rşitul secolului trecut, cînd a fost extinsă cornişa. 

Lăcaş ul reţine atenţ i a prin frumuseţea ş i bogăţ i a decoraţiei 
faţadelor. Un brîu orizontal, în dinţi de fierăstrău, situat p uţin 
deasupra ferestrelor , împarte faţada în două registre: cel inferior 
din panour i arcuite ş i ar hi vo lte intrate şi despărţ i te prin pilaştri 
cu capite le , iar cel superior din panouri dreptungh iul are. Deasupra 
registrului super ior se află trei rînduri de cărămi z i, dispuse în dinţi 
de fierăstrău, care a l cătuia u cornişa iniţi a l ă peste ca re se înalţă 
cea nouă. Pe faţada vestică, deasupra u şi i de intrare, se află o 
firidă arc uită pentru icoa na hramului care ob li gă brîu l de cărămid ă 
s-o înconjoare. 

Lăcaşu l este acoperit cu tablă, iar pînă la consolidarea din 1988 
pardoseala era din lespezi de piatră (altar ş i naos) ş i scîndură 
(pronaos). 

Ed ificiul a fost pictat în întregime atît în interior cît ş i în exte
rior, î nsă în momentul actual decorul faţadelor nu se mai păstrează 
integral. Pictura de la Drujeşti c unoaşte două faze pri ncipale: 
prima (frescă) datează de la sfîrş itul secolului al XV III-iea, peste 
care se suprapune, în special în zonele superioare, a doua fază 
(fresco-secco) real i zată după incendiu l din 18751. 

Fig. 1. Bi se rica Druj eşt i, faţada 
su d-vest i că . 
Fig. 2. Biserica Druj eşti, vedere 
dinspre sud-est. 

SPIRIDON CRISTOCEA 

Deşi este valoros atît din pun ct de vedere arhitectonic cît şi al 
decoraţi ei , man umentu I n-a făcut obiectul cercetării istor ici lo r 
ş i a istorici lor de artă. Chiar dacă eforturile acestora au fost în
d1·eptate as upra altor monumente din Curtea de Argeş, este ade
vărat mult mai importante, li psa de interes faţă de acest l ăcaş , 
despre care pînă în momentul actual s-a scr is foarte puţin, nu este 
justificată. 

Absen ţa un ei pisanii, care să ne ofere date sigure atît despre 
ct itor cît şi despre anu l rid i căr ii monumentului, a făcut ca datarea 
lui să fie controversată .. Singura inscr i pţ i e pe care o are biserica 
se află pe peretele nordic al altaru lui , aproape de proscomid ie. 
Scr i să cu vopsea, în lim ba română cu alfabet chir ili c, pe un strat 
de zugrăveală adăugat peste cel vechi, inscripţia, afumată şi ştearsă 
în cea mai mare parte, nu se poate descifra în întreg im e. Red ăm, 
în continuare, text ul pe care l-am putut descifra: „Acest sf. oltar 
s-au zugrăv it cu cheltuia lo dumnealui Sandu ... 2 co să fie pomenire 
în veci ... 2 San fira . .. 2 erou . .. 2 Bălaşa . . . 2 mono . .. 2 Barbu . . 2". 

Ili zib il ă în partea final ă, unde, desigur, era an ul , in sc ripţia se da
tează, după caracteru l sc ri su lui, la mijlocul secolului al XIX- iea. 

Ni ci în arhive nu se păstrează multe documente care să ne 
furnizeze date privind începuturi le acestui l ăcaş. În Catagrafia 
ep isco piei Argeş ului din 1808 este consemnată biserica de zid 
„Drujineştile" a, iar în cea din 1824 se menţionează: „Biserico 
Drujeşti, de zid , hr. Adormireo. Pe moşia oraşului, făcută de Dru
jeşti" 4 • 

Incendiul din noaptea de 29 /30 mai 1875, care a mistuit o parte 
a oraşulu i Curtea de Argeş, nu a cruţat nici biserica Drujeşti . 
Într-o petiţie primită de episcopul de Argeş, la 9 iunie 1875, 
protopopu I Ioan Căpresc u, împreu nă cu epitrop ii Ioan Pandele şi 
l onuţă Ioan, informa că in cendiul din 29 mai „au ars şi învelişul 

l Dan Mohanu. Proiect privind l ucrările de conservare, restaurare a pic
turi/or interioare şi exterioare ale bisericii Drujeşti din Curtea de Argeş,1988, 
manuscris. 

2 li izibil . 
3 Ştefan Berechet , Catagrafia episcopiei Argeşului în 1808, în „Bi serica 

Ortodoxă Română", Sera li, Anu l XL, nr. 9 (495), iunie 1922, p. 678-686. 
4 I. Ionaşcu . Catagrafia Eparhiei Argeşului, 1824, Tipogr·afia cărţilor 

bisericeşti, Bucureşti, 1942, p. 2. 

http://patrimoniu.gov.ro



bisericei cu hramul Adormirea Maicei Domnului din acest araşi. 
topindu-se şi clopotele , iar înăuntru atît sînta masă precum şi toat 
ce lelalte obiecte au rămas bune ş i neatinse de foc". Petiţionarii ce 
reau bi necuvîntarea pentru 1-efacerea acoperişu I u i ş i aprobarea 
organizării unei pantahuze pr in care să se strîngă fondurile nece
sare, lucru pe care mitropolitul Iosif le aprobă la 14 iunie 1875 5 . 

La 28 decembrie 1881, episcopul de Argeş p1-imeşte o petiţie, 
înaintată de meşterii Petru şi Ioniţă Cioca n, Dumitru Bră ileanu 
ş i Dumitru B ă rzoi, din care aflăm că, după incendiul din 1875, 
au fost tocmiţ i de către protoiereul Ioan Căprescu să facă înve
lişul ars, lucr u pe care l-a u executat. Din petiţie mai reiese că, 
prin tocmeala încheiată, meşterii urmau să facă „ ş i amvonul numitei 
biserici ca lucrători, cu tot materialul d-lor, şi amvonul după o altă 
măsură, mai scurtă după cum a fost ce l dintîi, însă în st îlpi de lemn , 
iar nu de zid". După ce au învel it cu „tini chea" acoperişul şi t urla, 
meşter ii n-au mai apucat să facă pridvoru l pentru că lemne le„ des
tinate pentru amvon . .. nu s-au luat de numitul protoereau Ioan Că
prescu care le-au întrebuinţat personal în facere de acareturi în curtea 
sa" 6 . Deci biserica avusese un pridvor „în stîlpi de zid" care urma 
să fle făcut acum din „st îlpi de lemn" şi mai scurt. 

Degradat în timp şi devenit neîncăpător pentru o pop ul aţie 
,în conti. nu ă creştere , l ăcaşu l nu mai corespundea nevoilor paro
hiei, astfe l că , la 7 mai 1902, ep itropia Drujeşti hotărăşte con
struirea unui nou edificiu religios, mai ales că biserica din apro
pi ere, cu hramu I Sf. Ni c,o lae, fusese demolată în 1887. Ca urmare, 
în 1910, a început construirea unui nou l ăcaş„ aflat în aprop ierea 
cel ui vec hi, pe partea dreaptă a străz i i Negru Vodă, veni nd din
sp re Piteşti, care a fost sfinţit în 1918 7

. 

Dezafe c.tată cultului din 1918, biserica Drujeşti a continuat să 
se degradeze. iar cutremurnl d in noiembrie 1940 a agravat starea 
ei. Ca urmare, în 1941, arh. Emil Costescu, de la Comisiunea 
Monumentelor Isto ri ce , a îritocmit un dev i;:: pentru reparaţii ş i 
co nsolidări în va loare de 109.000 lei. Neefectuate la timp, va loarea 
lu crări lor a crescut, astfe l că, la 28septembrie 1944, Emil Costescu 
mod iflca preţuri le din dev iz, la costu I pieţei, de _ la 109 .OOO lei la 
850 .000 lei. Printre lucrări le prevăzute în deviz se afla şi refacerea 
z id ărjei Ir fostul prid vor „spre a nu impresiona urît bolovanii căzuţi 
din p,ridvorul rui[laţ" s. Refăcută, pîn ă la înălţimea soc i ului, din bol o-

de Hagi Tudorache din B u c ureşti şi în 1875, în urma incendiu lu i 
care a di st r us-o . 

Acelaşi an de construire al monumentului îl găsim în anuarele 
epai-hiei Argeş din 1929, 1934 ş i 1940, care, cu s iguranţă, au pre
luat data din ca lendarul lui Dimitrie Lascăr din 1899 . Probabil 
că ace l aşi calendar l-a influenţat pe George Georgescu!> şi pe 
Vasile Chiţu 10 care afir m ă că monumentul a fost construit în 
1670. Ultimul co nsid eră că lăcaşul a avut pisanie ca re a fost di stru să 
de incendiul din 1875 ş i că Ioan Căprescu, n ăsc ut ş i şco lit în Argeş. 
preot al aceste i biserici între anii 1858 şi 1907, a cunoscut cuprin
sul ei ş i a furn izat lui Dimitrie Lascăr data pentru calendarul din 
1899. 

În ceea ce priveşte faţada de vest a bisericii Drujeşti, se poate 
constata că nu prezintă modificări în zona unde, de obicei, se 
fixează pisania şi că spaţ iul de aic i nici nu permitea montarea unu i 
asemenea document epigrafie. Nici în interior, pe peretele vestic 
al pronaosului , n-a fost amplasată pisania, pentru că aces t a nu 
prez i ntă urme ale fixării ei. 

În ceea ce priveşte distrugerea p1san1e1 crede m că acest fapt 
nu s-a produs în timpul incendiului din 1875, deşi focul a fost 
deosebit de pu terni c încît s-au topit clopotele . Aşa cum am văz ut 
din pet i ţ i a protoiereului Ioan Căprescu, „înăuntru atît sînta masă 
precum şi toate celelalte obiecte au rămas bune şi neatinse de foc" 5 . 

Prima lucra1·e în care se precizează că biserica a fost construită 
între anii 1793 - 1795 şi reparată în 1875 este Anuarul din 1909 11 , 

deşi acesta a fost tipărit la 10 an i după ca lendarul lui D. L ascăr. 

În bibliografia sa, Ni co lae Stoicescu face numai o sc urtă men
ţiune: „Biserica Drujeşti (Adormirea, 1793- 1795), str . Negru 
Vodă" 12 . 

Cel mai mult se referă la acest monument Grigore Ionescu. 
ca re face o descriere su mară a faţadelor considerînd că este „o 
construcţie valoroasă din punct de vedere arhitectonic datînd din 
prima jlimătate a veacului al XVIII-iea" 13 . 

Scurgerea timpului, cutre murele, ca şi in cendiul din 1875 
au deteriorat monumentul, impunîndu-se ~fectuarea unor ur
gente I u crăr i de restaurare şi consolidare. I n vederea obţinerii 
unor date care să faciliteze aceste lucrări ş i să ne ofere informaţii 

Fig. 3. Planul biser icii Druj eşt i, 
cercetări l e arheologice Efectuate 
în 1987 . -

ZIDARIE SEC.XVI 
CERCETATA ARHEOLOGIC 

- RECONSTITUIRE TEMELIE SEC.XVI 

D ZIOARIE SEC XVIII 

[~i~ AOAUGIRE SEC.XIX 

3m 

vani de rîu, rostuită cu mortar de ciment , cu o pantă de scurgere 
spre exterior, această z id ărie se păstrează ş i astăzi . 

Li psa pisaniei şi a altor izvoare a făcut ca as upra datei cînd a 
fost constru it actualul monument păreri l e să fle împărţ i te, unii 
indicînd anu l 1670, altii anii 1793 - 1795 : 

Prima lucrare în c~re se indică anu l 1670 este Calendarul bise
ricesc al judeţului Argeş, tipă rit în 1899 de Dimitrie Lascăr, proto
iereu l judeţului, în care se afirmă că biser ica a fost zidită din cără
midă în 1670 de Stoian Druja şi, repai-ată de dou ă ori : în 1793, 

30 

s Arh. St. Filiala Argeş, fond Episcopia Argeş, dos. 41 /1875, f. 12- 15 . 
G Ibidem, f. 18 r-v. 
7 Arh. Bi ser icii Sf. Nicolae din Curtea de Argeş, dos. 60, f. 152, 180. 
s Ibidem, f . 202-205. 

privind trecutul monumentului, în primăvara anului 1987 au fost 
efectuate cercetări arheologi ce atît în interiorul cît şi în exterio
rul lui (fig. 3). Sumare cercetă ri arheologice au fost întreprinse, 

11 George Georgescu, Cronologie orgeşeonă de Io primo otestare docu
mentară pînă la 1848, în „Studii şi Comunicări", Muzeul orăşănesc Curtea 
de Argeş, Curtea de Argeş, 1980, p. 99-105. 

1 0 Pr. Vasi le Chiţu, Biserica Drujeşti-Curtea de Argeş, manusci rs . 
11 Admin i straţiunea Casei Biserici i, Anuar 1909, Bu cureşt i, 1909, p. 27. 
12 Nicolae Stoicesu, Bibliografia localităţilor şi monumentelor feudale din 

Ramllnia, I, Ţara Românească , Eaitată de Mitropo lia Olteniei, 1970, p. 242. 
13 Grigore Ionescu, Curtea de Argeş. Istoria oraşului prin monumentele lui, 

Fundaţia pent ru literatură şi artă „Regele Carol li ", Bu cureşt i , 1940, 
p. 154- 155. 
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cu an i 1n urmă , de către Dinu V. Rosetti ş i Nico lae Moi sesc u 
(Muze ul Curtea de Argeş), care au investigat, prin două mi ci 
secţ i un i trasate la sud de biseri că, cimitirnl din iurul acesteia, 
fă r ă. a publica pî n ă în p1-ezent 1·ezu ltatele obţin ute. 

I n vederea cercetăr ii monumentului , a fost trasată , în pronaos 
şi naos, Secţ iunea 1 (10 x 1,50 m), orientată pe ax ul longitudin al 
al l ăcaş ului . Pardosea la actual ă (scînduri-pronaos, dale de p i at r ă
naos) a fost aşezată pe un strat de ni si p destul de fi n în care au 
fost desco perite, după cerne rea I u i, numeroase monede turceşti : 
14 asp ri bătu ţ i de sul tanul Mahmud li (1808 - 1839) , 5 aspr i de la 
Abdu l Medjid I (1839 - 1861), emişi înt re 1839 ş i 1841, ş i un kre
uzer din 1851 al împă ratului Francisc Ios if. Ni vel ul de nisip supra
punea un st rat de mortar foarte rez istent gros de circa 2 cm. 

După în depărtarea stratu I u i de mortar, am descoperit, în 
caro ur il e 1- 3, pînă la - 1.75 m, un ni ve l de umplutură co nţinînd 
mo loz, fragmente de cărămid ă, resturi de oseminte umane, un 
inel de arg int (G = 10,26 gr, titlu 900%) din secolul al XV I-iea 
şi o. parte din tr-o criptă (nr. 1) de cărămid ă . 

ln caro urile 5-8, sub stratul de mortar, am interceptat, p1na 
la - 0,55 m, ace l aş i ni ve l de um pl utură, iar sub el un rînd din 

4 

bolovani .de rîu de marime mijlocie aşezaţi pe un st rat de 111 s1p 
(fig. 4) . ln caro ul 5, la - 0,70 m, din ni sipul aflat sub rîndul de 
bo lovan i am recuperat o monedă bătută în 1794 de sul anul Se lim 
III (1789 - 1807). 

În caro ul 10 , sub stratul de mortar, se afl a un fragment dintr-o 
masă de altar, cu latura de 0,55 m, din care s-au păstrat şase rîn
duri de cărămi z i (28 x 14,5x 4,5 cm) (fig . 6). La nord, sud şi vest, 
de această m asă s-a păstrat o parte dintr-o pardoseală de căr ă mid ă, 
cu ace l eaş i dimensiuni, aşezată pe un strat de ni sip, a flată la 
- 0,40 m faţă de pardoseala actua l ă ş i la - 0 ,20 m faţă de nivelul de 
mortar. Descoper irea acestu i fragment de masă de altar ne-a ind i
cat că pe acest loc a existat o biserică mai veche despre care nu se 
sti e nimic. 
' În vederea reconst itu irii plan ului ş i d atăr ii vech ii bis.eric i am 
ext in s cercetarea în interior, trasînd ma i mu lte casete. ln Caseta 
nr. 1, din actualul altar, am descoperit fundaţi a est i că a absidei 
altarului vechi i biseri ci ca re era realizată din bolovani mari de rîu 
(cu fragmente de cărămid ă), pr i nşi cu mortar, cu l ăJ imea, în ge
neral, de 0,50 m şi adîncimea de 0,70 m (fig. 5). ln ni velul de 
umplutură , afl at sub talpa zidul ui despărţitor dintre altar şi naos, 

Fig. 4. Secţ iunea 1, ni vel 
din bolovani de rîu. 
Fig. 5. Caseta nr. 1, 
fragment din fu ndaţ i a 
n ord-vest i că a bisericii 
de lemn, sec. XV I. 
Fig. 6. Secţiun ea 1, frag
ment masă de a ltar, 
sec. XVI. 

6 

am găs it un fragment (gît) di ntr-un vas de sticl ă funerar din secolul 
al ?<V I-I ea (fig . 7). 

ln Caseta nr.2, trasată l î ngă zidul de nord al naos ului actua l, 
am descoperit fundaţ i a ve.chi i biser ici peste care calcă parţial cea 
actu ală (fig. 8). Aici am in te rceptat ace l aşi nivel din bolovani, ca 
în Secţiunea 1, peste care se află pavimentul din cărăm id ă , cu di
mens iunil e 28 x 15 x 4 cm, găsit ş i l îngă vechea masă a altaru lu i. 
Din nis ipul de sub pavimentul de cărămidă am recuperat o monedă 
(3 groş i ) bătută de Ştefa n Batho ry, rege le Poloniei. An ul imprimat 
pe monedă - 1591 - este, desigur, un defect de batere pentru că 
Ştefa n Bathory a fost rege al Poloniei între 1575- 158614. 

14 Moneda are pe avers bustul lui Ştefa n Bathory, cu cornană, spre 
dreapta, ş i inscripţ i a: „STEP: O: G: RE X. PO.M .D.L.", iar pe revers „III 
15- 91 GROS. ARG. TR IP. CIVI. RIGE". 

Determinarea acest e i mo nede, ca şi a ce lorla lte descoperite aici , aparţine 
lui Romeo Maschio de la Muzeul Jud eţean Argeş căruia îi mulţumim şi 
pe această cale. 
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Între fundaţia .vechii şi actualei biserici, la - 0.70 m, ·am găsit 
fragmente cera mice şi un fragment de ca hl ă de sobă din secolul 
al XV I-iea. 

Fundaţia vechii biserici a mai fost surprinsă Î•n Casetele nr. 3 
ş i 4 (fig. 9), unde am interceptat acelaşi rînd din bolovani de rîu, 
care nu depăşeşte limitele ve1= hii bi-serici, ce a ser.vit ca suport 
pentru pardoseala din cărăm idă a pr imulu i edificiu. 

Cercetările efectuate în naosul şi altarul actua lului l ăcaş au 
dus la descoperirea unei mari porţiuni din fundaţia vechii biserici, 
stab ilirea planului şi datarea e i. Aşa cum am arătat mai înainte, 
fundaţia ş i ceea ce s-a mai păstrat din soc lul vechiu lu i l ăcaş au fost 
realizate din bolovani de rîu de mărime mijlocie (cu fragmente 
de cărăm i dă ş i olane), prinş i cu mortar . Ca pardosea l ă a fost folo
sită cărămid ă aşezată pe nisip, deas upra unui rînd de bolovani. 
Vechiul lăcaş era o construcţie de plan dreptunghiular, cu lungi 
mea de 8 m si lătimea la naos de 4.70 m, în exterior, fiind com
pusă numai d'in al.tar şi naos. L ăţimea fundaţiei, de numai 0,50 m, 
ca şi plan ul (absida altaru lu i decroşată, CL! trei laturi) ne îndreptă
tesc să afirmăm că este vorba de o b i ser i că de lemn ce se înca
drează î~ tipul li (plan dreptunghiular simp lu ş i abs id ă decroşată), 

XIX- iea nu consemnează existenţa în Curtea de Argeş a unei 
biserici de lemn. 

După cum am arătat mai înainte, în Secţiunea 1, carour ile 
1- 3, am descoperit o parte dintr-o criptă (nr. 1), din cărămidă 
(29 x 14,5 x 4,5 cm: 30 x 14,5 x 4,5 cm), de formă dreptunghiu
lară , cu lungimea de 2,17 m ş i l ăţimea de 0,80 m, în interior. Bolta 
criptei ş i peretele de sud lipseau, fiind, cu s igura nţă, sparte de cei 
care au practicat criptele 3 şi 4, care calcă parţial peste aceasta, 
iar fundul ei (-;:-1.95 m) era pardosit cu un strat de mortar gros 
de circa 3 cm. ln interiorul cr iptei nu s-a găsit decît pămînt ames
tecat cu fragmente de cărămid ă , î n să de pe fundu l ei am recupe
rat numeroase cioburi de st i c l ă. Du pă restaurarea efect u ată în 

15 Radu Creţeanu, Bisericile de lemn din Muntenia, Editura Meridiane. 
1968, p. 11 - 12. 

16 Istoria Ţere i Rom/lnesci de fraţii Tunusli, tradusă de George 5ion. 
Tipografia Naţio nal ă a lui 5tephan Rassidescu, Bucur·eşti, 1863, p. 174-175. 

17 Şt. Berechet, op. cit., I. I onaşcu , op. cit; Pr. I. Ionescu , Catagrafia 
protopopiei Argeş la 1845, în „Mitropolia Olteniei", anu l VIII, nr. 6-7 , 
iunie - iulie 1956, p. 416 - 423. 
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Fig. 7. Caseta nr. 1 , fragment 
de vas funerar din st i c l ă , sec. 
XVI. 
Fig . 8. Caseta nr . 2, fragment 
din fundaţia nordică a bise
ricii de lemn, sec. XVI. 
Fig. 9. Caseta nr. 3, fragment 
din fundaţia sudică a bisericii 
de le mn, sec. XVI. 

după tipologia lui Radu Creţeanu 15 . În Caseta 2, sub pardoseala 9 

din cărămid ă 14 , s-a descoperit o monedă bătută de către Ştefan 
Bathory, regele Poloniei , care datează acest lăcaş la sfîrşitul 
secolului al XV I-iea. Tot pentru această datare pledează şi mor
mintele din a doua jum ătate a seco lului al XVI- iea care au aceeaşi 
or ientare ca primu l l ăcaş , aflate în afara lui ş i cuprinse apoi în 
pronaosul actualului edific iu. 

Prezentînd istoria Ţării Româneşti de la întemeiere pin a în 
1774, cron ica lui Mihai Cantacuzi no, terminată se pare prin 1776, 
consemnează existenţa în Curtea de Argeş a şase l ăcaş uri de cult: 
„ [ ... ] o biserică domnescă, patru de piatră ş i una de lemn" 16 . 

Fără îndo i ală că biserica de lemn menţionată de Mihai Cantacuzino 
este l ăcaş ul descoper it în cursul acestor cercetări arheologice sub 
actua la biserică Drujeşt i. Existînd în perioad~ cînd Mihai Canta
cuzino şi-a elaborat croni ca, biseri ca de lemn a fost înlocuită după 
aceea cu una din zid ce se păstrează şi astăzi. Ni ci una din cata_ 
grafiile (1808, 1824, 1845)17 din prima jumătate a secolului al 
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laborato ris a fost 1·econstit ui t un vas fun erar din st i c l ă , transpa
rent, de nuanţă u şor verzui e (fig. 10). Înalt de 19,5 cm, vas ul are 
co rpul de form ă sferi că u şor î n ă lţată (1 = 7 cm, D= 6,5 cm). 
fundul concav , gît ul lung (11 cm) ş i s ubţire, puţin curbat , te r
minat cu o c u pă (D = 5,4 cm) , prevăz ută cu un mi c jgheab de 
sc urgere a li chidului. Corpul vas ului a fost deco rat la sufl are cu 
un moti v so lar st ili zat cu raze obli ce ce pornesc de la îmbinarea 
acest uia cu gîtul , unde sînt mai adînc ite , pierzîndu-se spre fundul 
lui. Pri n analogie cu vas ul funerar descoper it în Cr ipta nr. 2, 
datăm Cripta nr. 1 în a doua jum ătate a seco lului al XV I-iea. 

În partea de sud a pronaosu lui a fost descoperită, la - 1,90 m, 
Cr ipta nr. 2 (fig . 11) peste al că rei perete sudi c ca l că fundaţ i a de 
sud a actualei biser ici. Cripta, cu lungimea de 2,15 m, l ăţi mea la 
cap de - 0,70 m ş i la pi cioare de 0,40 m, a fost con struită în inte
rior din cărămidă (27 x 12,5x 4 cm; 27 x 14,5 x 4 cm) di s p u să pe 
lat, avînd bolta tot din că rămid ă aşezată în două ape . Cosc iugu l 
de lem n, de la care s-au recuperat cîteva cuie, a fost depus di rect 
pe pă mînt, fă ră să mai a i bă un strat de mo rta r ca în Cripta nr.1. 
Fi ind singura cr i ptă neprofanată , sc heletu I a fost găs i t în cone
xiun e an atomi că , în să, datorită seco lelor scurse , mul te oase 
era u putrezi te astfe l că nu s-a putut stab il i după acest criteriu 
sex ul. Mortul, un ad ul t de circa 1,80 m în ă lţime, avea a ntebraţu l 

18 Materiale le arheologice de la acest monum e nt au fost tratate ş i r€s
taur·ate de către El ena Rotaru de la Muzeu l J udeţean Argeş, căreia îi mulţu
mim ş i pe această cale. Aducem, de aseme nea , mu lţu miri lui Io n Bot eanu 
din Curt ea de Argeş ş i lu i Io n Pătr u de la Muzeu l Jud eţea n Argeş pentru 
fotog rafiile exec utate. 

Fig. 11 . Cripta nr . 2, îna inte de cercet are 

Fig. 12. Cripta nr. 2, sec. XV 

Fig. 10. Cripta nr. 1 . Vas fun erar din stic l ă, sec . XVI. 

stîng îndoit din cot, cu palma aşezată i:ie-'cl ay icul a ştîngă, iar cel 
drept aşezat pe bazin (fig. 12) . La degetul inelar "ele la m.îna '~tî.ngă 
am găs it un inel din argint (G = 7,94 gr, · titlu 9006/0 ) al c;ă rui 
chaton, de forr.r.i ă ova lă ş' i .decora~ prin inciz ie cu do;u ă ·puhde 
avînd fiecare deasup ra cîte o flacără, face corp comun cu ver iga 
La îndoitura a ntebraţulu i, cu braţul drept, rezemat de 
torac~ , am găsit un vas funerar din sticl ă opacă , u şor gălbuie (fig. 
13) . lnalt de 16 cm, vas ul are corpul aproape sferic (6 x 6 cm), 
fund ul (D = 4 ,5 cm) co ncav, gît ul lu ng (8,5 cm) ş i subţire te rminat 
cu o cupă (D = 4,5 cm) prevăzută cu un cioc de scurgere a li ch i
dului . Corpul vas ului a fost decorat , ca ş i al ce lui din Cripta nr. 1, 
cu ace l aş i moti v solar. După scoaterea scheletului am găs it , în 
pămîntul cernut, un dinar, din 1571, bătut de Max imilian li, din 
dinastia de Habs burg (1564-1576), care datează mormîntul în 
a doua jumătate a secolu lui al XV I-iea. 

Înt re Criptele 1 şi 2 se afl a cea cu nr. 3, constr uită tot din cără
mid ă , din care se mai păstrau doar peretele de sud ş i o parte d·in 
cel vesti c (fig. 14). Pe fundul ei, la - 1,10 m, am găs it un schelet 
complet deranj at de la care am recuperat însă un inel sigi lar din 
arg int (G = 8,32 gr, titlu 850%). Chatonul de formă rotund
ova l ă , lipit de ve rigă, este decorat pr in incizie cu un sc ut care 
are în cîmp o cruce l atin ă , din ale căre i colţuri porneşte cîte un 
vrej. Deasupra scutului sînt incizate literele chirili ce „T" ş i 
„n", iar jos „q". Datorită folosirii inelului, chenarul lin iar care 
încad ra motivul decorat iv s-a tocit, păstrîndu-se parţial. 
După ine l, datăm cr ipta în secolul al XV II -iea. 

Sub Cr ipta nr. 3 se afla, la - 1, 50 m, cea cu nr. 4 constru ită 
tot din că rămidă (31 x 14,5 x 4,5 cm), cu lungimea de 1,67 m ş i 
l ăţ im ea de 0,55 m, în interior. Sistemul de boltire consta din cărămizi 
aşezate orizontal, iar pe fundul ei au fost fi xate transversal cără
mi zi, în zona capului , la mijloc ş i la picioare, pe care a fost depus 
sicr iul din lemn . Fiind s partă, în interior am găsit moloz, o gră
mad ă de oseminte umane printre care şi două cranii. Din con
ţi nutul cri ptei am recuperat totuşi un in el de argint (G = 8.70 gr, 
titlu 900%) . cu chaton, de formă rotund ovală, ce face corp com un 
cu veriga ş i care are in c i zată în cîmp o flacără . Asemăna-
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rea dint re acest inel ş i cel din Cripta nr. 2 datează şi Cr ipta nr . 4 
t ot .în ultimul sfer t al secolului al XVI-iea. 

ln pa rtea de nord a pronaosului , în Caseta nr. 6, la - 0, 85 m, 
am descoperit din dinari ung u re şti : unul bătut de Max im ili an li 
1566 ~ i ce l ă l alt de la Mate i aş I (1 608- 161 8). 

Tot în Caseta nr. 6, la - 0,90 m, se afl a un mormînt de fem eie 
î n ălţim ea circa 1,60 m, cu ca pul puţ in căz ut spre stînga ş i anteb ra~ 
ţele împreunat e pe abdomen (fi g. 15) . Fiind neprofanat , am recu
perat un bogat inventar fun erar constînd dint r-o cent ură de piele 
care se închei a pr intr-o pafta de cupru cositorit, de fo rm ă sfe ri că , 

fără ni ci o decoraţie (fig.16). La urechi se afla o pereche de ce rce i, 
di n ali aj cu argint , cu corpul trafo rat ce avea î n cast rată în 
mijloc o pi atră din pastă de st i c l ă ve rd e , cu t rei mic i pr isme
pandant iv (fig . 18) . La mîna drea ptă , Femeia cu pafta avea, p ri nsă 

cu aţă de deget , o mon ed ă bătută în 1598 de Sigis mund al III -iea , 
rege le Poloni e i (1587- 1632) , ce d atează mormînt ul poster ior 
acest ui an. Lîngă tibi a pi ciorului dre pt se afl a un dinar unguresc 
din a doua jumătate a secolului al XVI-iea. 

Cercetări le efectuate ne-a u fu rni zat dat e pr ivind fun daţ i a 

actualului l ăcaş. Astfel, fundaţi a zidului de vest al pronaos ului, 
ca ş i cea a peretelui d es pă rţ itor dintre pronaos ş i naos , a fost 
rea li zată din bo lovani de rîu de mărime mijlocie, pr in ş i cu mortar 
ni sipos nu prea rezist ent, avînd în compunere ş i frag mente de 
cărămid ă cu l ăţ imea de 14 cm ş i grosimea de 3,5 cm. Ambe le 
fund aţ ii au talpa la - 1,70 m, faţă de ni ve lul actual de călcare, 
iar ultima este fi s urată , în Secţ iun ea 1, pe toată adîncim ea ei. 
Fundaţ ia de nord, în Secţiunea 2, are t alpa la - 1 ,10 m faţă de 
nivelul actual de că lcare ş i a fost rea li zată t ot din bol ovani de rîu 
pr i n şi cu mortar. 

După cum am arătat mai înainte, pr imul l ăcaş de lemn , ex is
tent pe vremea cînd Mihai Cantac uzin o îş i elabora croni ca sa, a fos t 
în locuit apoi cu cel de zid care se păst rează ş i astăzi . Situ aţ i a stra
t i grafi că ca ş i obiecte le descoper ite în ti mpul cercetăr i lor arheo
logice confirmă construi rea actualulu i l ăcaş în a doua jumătate a 
secolului al XVIII-iea. Aşa cum ne indi că numele, bise ri ca actu a l ă 

a fost con struită de famili a Druj a ş i nu Hagi Tudorache, cum s-a 

Fig. 13 . Cri pta nr. 2, vas fu nera r 
di n sti clă, sec. XV I. 
Fig. 14. Cr iptele nr . 3 ş i '4. 

afir mat în· unele lucrăr i, că re ş i -a leg'at ·ş i el numele de acest l ăcaş 

însă nu în ca litate de zid itor. · 
N ăsc ut în 1768 în Curtea de Argeş, Hag i Tudorac he, pe nume le 

să u Tudor Tudora n, a t ră i t pî n ă în 1848. Pentru a- l face neg ustor 
tată l să u l-a dus de mic cop il ca băiat de prăvă l i e la jupînul Tu do
rac he Hag iu, Ii psca n din Bucurest i. Nefli nd însurat si neavînd ' . 
rud e ap ropiat e, ju pîn ul Tudorache i-a l ăsat moşten ire întregul să u 
capita l comercial, cu ob l igaţia de a-i purta numele. Ca urmare a 
com erţ ului desfăş urat, Tudor Hag i Tudorache a strîns o avere con
s id era bil ă ş i a fost făc u t de domnitor boier de neam. Chipul său 

s-a păst rat în portretul pictorulu i austr iac Fra nkenberger şi în 
litografia lui Rudolf Hoffm an. Spre a mulţumi divinităţ i i pentru 
ave rea strîn să , în 1793 Tudor Hag i Tudorac he a făcut o însem nată 

da ni e biseric ii Dr uj eşt i . Despre această donaţie aflăm dintr-un 
pomeln ic ce a existat la acest l ăcaş , din pă cate astăzi pierdut: 
„Pomelnicul Domnului Hogi Tudoroche Tudor care se află cu locuinţo 

în Bucureşti , care Io această sfîntă biserică Drujeşti , oraşul Curteo 
de Argeş, hramul Adormireo Prea Curatei Fecioare, este ol doil ea 
ctitor după ziditorii , care ou împodobit-o cu s(inte vase, s(inte odăjdii 
ş i alte multe, precum se poate vedea în (linţă. 

lor acum, în leat 1793 , s-au zugrăvit toate podoabele cu cheltu
ia lo dumnealui prin ostenealo insului chir Ilie Miu şi s-o făcut acest 
întîi pomelnic de o fi ştiut de tot norodu l şi o se păstra co un chip 
de condică pomelnicul dumnealui prin preoţii şi protopopii ce vor moi 
fi" 19 . Pot r ivit acestui pomelnic, biser ica zidită înainte de 1793 
a beneficiat de o im portantă danie din partea lui Hagi Tudorache, 
or iginar d in Curtea de Argeş. 

Actual ul l ăcaş a av ut ş i un pridvor care în 1875 era în ru i nă . 

La repa raţ i a efectu ată du pă incendiu l din 1875 s-a pus ş i prob lema 

19 Dr. Nico lae I. Angelescu , Negustorii de odinioară, Ateliere le grafice 
„Luceafăru l" , 1930, p. 3-10 ; idem, Catalogu/ Galeriei de tablouri, Camera 
de Comerţ şi Industr ie din Bucureşti , T i parn i ţa Institutu lui de arte gr·afice, 
p. 45-46. 
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refacerii lui, lucrare care însă nu s-a real izat. În Sectiunea 3 au 
fost sur pr inse fundaţ i a de nord ş i o parte din cea vestic

0

ă. Realizată 
din bolovan i de rîu, de mărime mijlocie, prinşi cu mortar mult mai 
rez istent decît al biseric ii, fundaţia pr idvorului, cu adîncimea de 
- 1 ,05 m, nu se ţese cu cea a actua lului l ăcaş (fig. 17). În co l ţu l 
de nord -est al Secţi unii 3, la - 0,70 m, unde se adosează cele dou ă 
fundaţii, a fost descope rit un vas ce ram ic pentru tămî i e de la 
început ul seco l ului al XI X- lea 20 ca re datează pridvoru I. 

Cercetăr il e efect uate la biserica Druj eşt i au ad us noi date pri
vind acest monument despre care pînă acum se ştia u p uţine 
lucruri. Ca urmare a acestor cercetări, au fost descoperite, sub 
actualul l ăcaş , fundaţiile un ei bi serici de lemn necunoscute, de plan 
dreptunghiular sim plu şi abs ida decroşată , cu trei laturi. Construită 

la sfîrş i t ul secol ului al XVI-iea, biserica de lemn a fiinţat pînă în a 
doua jumătate a secol ului al XV III -iea, cînd, în locul ei, a fost ridi cat 
actualul l ăcaş. De asemen ea, în timpu I acestor invest i gaţ ii arheo
logi ce au fost cercetat e mai multe morminte din seco lele XV I
XV II de la care s-a recuperat un bogat ş i fr um os inventar funerar. 
Cercetările efectuate la biserica Druj eşti au contrib ui t la îmbogă
ţirea istoriei oraşului Curtea de Argeş, cap itală a Ţării 
Româneşti, păstrătorul unor monumente de o in estim abi l ă valoare. 

20 Un vas asemănător a Fost descoperit în 1987 de Romeo Masch io în 
naosul bisericii din Ce pari-Ungureni, construită în 1822-1823 . 

Fig. 15 . Caseta nr. 6, mormînt , Femeia cu pafta 

Fig. 16. Caseta nr . 6, pafta, sec . XV I. 

Fig. 17. Se cţiunea 3, fragment fundaţia pridvoru lui şi a actua lei bi se ri ci. 

Fig. 18. Caseta nr . 6, cerce l, mo rmînt, Femeia cu pafta, sec. XV I. 

RESUME 

Les fou ill es entreprises au printemps 1987 au monument de Drujeşti 
(Curtea de Argeş) mirent au jour Ies fo ndations d'une eg lise en bois ignoree 
j usq ue la, situee so us I 'egl ise actu e l le: c' est une egl ise de plan rectangu lai re 
simple, a absid e decrochee triangu laire. La presence sous le pavement de 
briques d'une monnaie frappee par Stephane Bathory, roi de Pofogne, 
permet de dater cet edifice de la fin du XVle siecle. L' eg lise en bois se 
conserva jusque dans la seco nde moitie du XV llle siec le , quand elle fut 
rempl acee par I 'actue l le eg l ise en ma~onnerie. 

Les foui 11 es perm i rent I' i nvestigation de pi usie urs tombeaux des XVle 
et XVI le siecles et la recuperation d'un inventai re funeraire particulierement 
i nteressant. 
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