COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE INIŢIATOAREA CERCETĂ·
RILOR DE ARHEOLOGIE MEDIEVALĂ - SĂPĂTURILE DE LA
CURTEA DE ARGEŞ

SERGIU IOSIPESCU

«Comisiunea Monumentelor Istorice îşi trage fiin ţa din
Comitetul Arheologic înfiinţat în 1860 de ministrul Cultelor
Alexandru Golescu » - specifica în 1926 un raport - dintre
ineditele arhivei Direcţiei Monumentelor, Ansamblurilor şi
Siturilor Istorice - adresat de aceeaşi Comisiune Ministerului
Instrucţiunii
şi
Cultelor. Cu asemenea origini , demersul
arheologic al Comisiunii era cu totul firesc , şi nu este de
mirare că primele anchete ştiinţifice privitoare la monumentele
istorice au fost întreprinse de Alexandru Odobescu, viitor
profesor de arheologie la Universitatea din Bucureşti. Însă
concepţia despre arheologie a lui Odobescu reflecta într-o
largă măsură preocuparea pentru «a ntichităţi » a pri mei jumătăţi
a celui de-al XIX-iea veac , oarecum diferită , deci , de
accepţiunea actuală a preţiosului auxiliar al istoriei.
Şi totuşi , deschiderea de drum a rafinatulu i profesor, el
însuşi promotorul primelor săpături referitoare la etapa migraţiilor , legate de tezaurul de la Pietroasa, anunţa , de fapt,
extinderea nebănuitului domeniu al arheologiei medievale ,
adăpat dintr-atâtea surse , inclusiv cele ale istoriei scrise, ades
debordând săpăturile , spre a cerceta şi edificii întregi , nu
numai ruine, pentru a căuta explicaţiile şi a fundamenta
restaurările prin istoria tehnicilor, a ştiinţelor , a arhitecturii şi
a artelor.
Ca şi în alte locuri , prezenţa din 1910 a lui Vasile Pârvan
între membrii Comisiunii * avea să fie decisivă pentru angajarea
instituţiei în activitatea arheologică , aşa cum de altfel i se
meniseră originile.
Lucrarea exemplară pentru demersul de arheologie medievală al Comisiunii rămâne de bună seamă Curtea domnească de Argeş , volum tipărit în 1923 la Cultura Naţională
şi închinat lui Dimitre Onciul , « lămuritorul originilor principatelor
române », preşedintele înaltului for din 1919 şi până la moartea
sa , la 20 martie 1923. Este un volum de o sobră eleganţă şi
aleasă tipăritură , alcătuit din studii istorico-arheologice, datorate lui Virgil Drăghiceanu , arhitectonice şi de restaurare ale
lui Grigore Cerchez şi Nicolae Ghika-Budeşti , de antropologie,
semnate de profesorul Francisc Iosif Rainer, de numismatică ,
ale lui Constantin Moisil, epigrafie (Dimitre Onciul , P. P.
Panaitescu , Victor Brătulescu , Petre Cancel), pictură (I. Mihail)
şi varia , de N. Iorga.
Studii completate, ba uneori şi excedate de ilustraţia de o
rară bogăţie şi calitate, între cate , de bună seamă , albumul
• Referinţele privitoare la activitatea CMI şi a membrilor săi sunt as tăzi
faci litate de excelentul instrument de lucru datorat lui Radu Se . Greceanu,
Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice„ 1908-1945. Anuarul Comisiunii
Monumentelor Istorice. 1914-1915, 1942- 1943. Indici bibliografici, Bucureşti ,
1992.

Alexandru Odobescu, după 0 fotografie de la Cabinetul de stampe al Bibliotecii
Academiei Române (foto . G. Dumitriu)
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frescelor din secolul al XIV-iea. Fără o explicită declaraţie,
întocmirea volumului conturează concepţia de abordare a unui
monument princeps şi înţelegerea arheologiei medievale, cu
ştiinţele sau disciplinele conexe. Deşi viaţa Comisiunii este
departe de a fi cunoscută în chip mulţumitor, se poate atribui
această concepţie echipei indicate de însuşi «Buletinul» din
1923: Grigore Cerchez, Petre Antonescu, George Balş, Nicolae
Iorga, Alexandru Lapedatu , Vasile Pârvan, preot Nicolae
Popescu, Arthur Verona. Cât despre diriguitorul investigaţiilor
arheologice de la Curtea de Argeş , Virgil Drăghiceanu, acesta
ţinea să precizeze de la început că săpăturile «nu au scos la
iveal ă nici o piatră, nici un document care să mărturisească
direct numele fondatorilor şi epoca clădirii acestei biserici », ci
«rezultatele acestor cercetări confirmă în întregime concluziile
criticii istorice moderne , reprezentate prin fundamentalul studiu
asupra origi nilor principatelor române al regretatului D. Onciul
şi numeroasele şi bogatele studii ale d-lui prof. N. Iorga» 1 .
Mărturi e explicabilă prin autoritatea ce o impusese Dimitre
OncJul ca şi aceea, covârşitoare, a personalităţii lui Iorga.
ln privinţa primului , a cărui lucrare , Originile principatelor
române (1899), era citată şi din plin utilizată , temeiurile
certitudinilor lui Virgil Drăghiceanu ar fi fost oarecum zdruncinate de revizuirea de către Dimitre Onciul a opiniilor sale mai
vech i în cursurile universitare din ultimele decenii de viaţă 2 .
Dar esenţia lul nu a fost atunci demersul teoretic, ci
descoperirea însăşi , şi aceasta cu totul spectaculoasă.
Campania de săpături condusă de Virgil Drăghiceanu la
biserica domnească Sf. Nicolae din Curtea de Argeş s-a
desfăşurat între 20 iulie şi 1O septembrie 1920. Începuturile
nu au fost, aparent, deosebit de promiţătoare : sub dalele de
pi at ră ale bisericii , între O, 15 şi 0,24 m, s-a descoperit o a
doua pardosea de cărămizi, apoi la o adâncime de 0,65 m o
«substructie» de bolovani ce racorda între ei cu zidurile si cu
tâmpla stâlpii naosului şi, în fine, o a treia pardosea, tot de
Vi rg il Drăghiceanu, Curtea domnească din Argeş. Note istorice şi
arheologice, în «BCMI », X- XVI (1917- 1923), p. 9.
2
Fundaţia Unive rs ita ră «Regele Carol
Biblioteca Facultăţii de Istorie,
Dimitrie Onciul , Cursuri universitare de istoria Românilor, 1906, ş.a .
1

1.„

cărămidă

şi

«soclul» bisericii 3 la - 0,50 m. O schiţă
mai degrabă teoretică , şi un plan al bisericii
cu indicarea principalelor descoperiri trebuiau să înlesnească
înţetegerea textului 4 .
lnsă tocmai descoperirea substrucţiilor din bolovani din
interiorul bisericii , a solului tot mai puţin umblat dinspre zidul
nordic al naosului, corelate cu punerea în evidenţă prin
săpături şi decapări în exterior a unui vechi zid de incintă cu un traseu nepotrivit înconjurării la slujbe a bisericii prezente
- va conduce în 1935 pe Aurelian Sacerdoţeanu la postularea
existenţei unei biserici anterioare, mai mici, databilă după
moneda regelui Ungariei, Ladislau Cumanul post 1272 sau
1290, biserică demantelată pentru construirea Sf. Nicolae
Domnescs. lntuitia cu totul remarcabilă a lui Aurelian Secerdoţeanu a fost confirmată de noile cercetări arheologice din
anul 1971 prilejuite de deschiderea şantierului de restaurare
a bisericii Sf. Nicolae Domnesc de către DMl 6 . Cea dintâi
biserică din acest loc pare a data - potrivit acestor ultime
cercetări - de la cumpăna secolelor XII-XIII.
Marea, strălucitoarea , mirifica descoperire a săpăturilor lui
Virgil Drăghiceanu din biserica domnească a fost a mormântului nr. 10, neprofanat. Sâmbătă, 31 iulie 1920, ridicându-se
lespedea acestui mormânt «apare întins pe un pat subţire de
nisip, în toată maiestatea morţii , scheletul unui domn cu faţa
craniului căzută spre dreapta; un giulgiu de mătase , bucătăţit ,
acoperea torsul , oasele picioarelor goale („.); în dreptul bărbiei
o materie scămoasă, neagră, câlţoasă, care dă impr.esia unei
stratigrafică, unică ,

Virgil Drăghiceanu , Jurnalul săpăturilor din Curtea domnească a
în uBCMI », X- XVI (1917- 1923) , p. 134- 136.
Ibidem, p. 4Q-41 , fig. 29 şi 30. Ea nu indică decât trei pardosele, deşi
la p. 146- 147 se aminteşte, este drept lâng ă mormântul nr. 4, o alta - marcată
de un strat de var negricios, situat între pardoseala de dale şi prima de
3

Arge~ului,

cără midă .

Aurelian Sacerdoţeanu , Mormântul de la Argeş şi zidirea bisericii
în «BCMI», XXVIII (1935) , p. 52- 54 .
Vezi monografia lui Nicolae Constantinescu , Curtea de Argeş.
1200-1400, Bucure şti, 1984, p. 84- 92, 144 (datare) .
5

domneşti,
6

Biserica Sf. Nicolae Domnesc din Curtea de Argeş - Vedere de la Sân
in incin tă (clişeu CMI , cca 1930)

Nicoară. Săpături şi amenajări
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Argeş, sub domnia caru1a s-a încheiat şi pictarea edificiului.
Într-un sistem coerent se întregeşte şi inscripţia tabloului
ctitoricesc: [r. 1 :]
_

----
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(/ t I co Vladislav cel întru Hristos Dumnezeu I binecredinciosul voievod şi singur stăpânitorul I domn al Ţării Româneşti, al Vidinului şi al întregului I ţinut al Vidinului. ;t Singur
stăpânitoarea Kera Ana , I întru Hristos Dumnezeu binecredincioasă doamnă a Ţării Româneşti şi a întregului I ţinut al
Vidinului);i ţinându-se seama de binecunoscutele pasagii ale
cronicii lui Ioan de Târnave referitoare la campania lui Vladislav
I la Vidin (1369) tabloul votiv din naos ca şi chipul domnesc
din Deisis-ul pronaosului l-ar înfăţişa tot pe Vladislav I - Vlaicu
Vodă - şi ale acestuia ar fi şi osemintele din mormântul nr.
10.
.....
____.."
Binecunoscutul grafit - [r. 1:] g [ lt) I\
,$. UJ

„.,.1„]

· [r.

- ar reprezenta «Un fapt de memorie», reamintire după
cca 13 ani a unui eveniment de o asemenea importanţă .
Un sistem interpretativ venea astfel să înlocuiască după
şase decenii încheierile săpăturilor arheologice ale CMI din
1920 de la Curtea de Argeş .
Numai că noul sistem nu izbutise să încadreze toate
informaţiile rezultate din vechile săpături şi cercetări ale lui
Virg1·1 Drăghiceanu şi, în primul rând, una decisivă : descoperirea la capătul vestic al mormântului nr. 8 a fragmentelor
unei inscriptii funerare ce îngăduie lectura.
~ A. ~j\1c îf.~ ~1') 1' )( (tvtc.
~ («Vladislav întru
Deci acesta şi nu altul a fost mormântul lui
Hristos)> )10.
Vladislav 1.1 1
O a doua chestiune este a grafitului de pe stratul de mortar
dintre cărămizile peretelui nordic al naosului , referitor la
moartea lui Basarab I la Câmpulung , în intervalul 1 septembrie
1351 - 31 august 1352 12 grafit «ieşit la iveal ă cu prilejul
restaurării bisericii» 13 de către CMI. Este regretabil că nu s-a
păstrat o informaţie mai circumstaţiată asupra acestei descoperiri. Oricum , faptul că a fost scris sau, mai degrabă , s-a
păstrat din primul rând al inscripţiei doar anul morţii lui Basarab
I nu trebuie neapărat să conducă la ideea bruştei relevaţii de
memorie la 13 ani după consumarea evenimentului. Inscripţia,
făcută cu prilejul sau la finele veleatului morţii marelui voievod
Basarab , evenimentul anului, rămâne totodată o mărturie a
stadiului construcţiei în toamna 1351 sau , mai probabil,
primăvara şi vara lui 1352. Desigur ea a fost ulterior acoperită
de tencuială , suport al succesivelor straturi de pictură.
A treia chestiune se referă la tabloul votiv din naos în faţa
căruia însuşi Virgil Drăghiceanu socotise că , dacă lectura
«Vidinu lui şi al întregului ţinut al Vidinului» s-ar confirma «prin
imposibil», atunci ar fi vorba, în adevăr, de Vladislav I, pictura
bisericii începându-se pe timpul cuceririi Vidinului (februarie
1369)1 4 . Studiul publicat în 1923 nu reţinuse însă această
interpretare , pe deplin îmbrăţişată de monografia arhelogicoistorică din 1984 (N . Constatinescu) .
Aici intervine însă un incident penibil în istoria cercetării
din anii 1920-1922 de la Curtea de Argeş , lămurit în parte
de actele conservate în arhiva Comisiunii Monumentelor
Istorice. La sfârşitul anului 1922, Virgil Drăghiceanu solicita
preşedintelui CMI rambursarea cheltuielilor deplasării făcute la

J

bărbi ,

dar în care , prin cercetări făcute la microscop de dr.
Grigoriu, se constată textură de mătas e, amestecată cu fire
de păr castaniu ; sub cutele giulgiului de mătase se distingea
modelajul torsului, mâinile încrucişate pe piept, dreapta peste
stânga; prin petecele de giulgiu se distinge , la mij loc, cordonul
pe care scânteiau perle; pe degetele mâini lor se distingeau
inele , pe care le-am şi ridicat în speranţa de a dezlega enigma
numelui ( ... )».
Şi , deşi din mormânt au mai fost prelevate diadema din
fir cu mărgăritare , butonii plaţi ai tunicii şi ai coatelor mânecilor,
de asemenea cu broderie cu mărg ăritare, iar la 7 august
incomparabila pafta de centură , «enigma numelui », după cum
se exprimase Virgil Drăghiceanu , a rămas n edez l egată.
Pentru descoperitor, puterea tradiţi ei avea să fie precumpănitoare . Faptul că în acelaşi loc, lâng ă stâlpul din naos unde
erau scaunele arhiereşti , se făcea dintotdeauna la hramul
bisericii , Sf. Nicolae , pomenirea lui Neg ru V odă şi a doamnei
sale Ana , ca şi atribuirea ctitori ei de căt re letopiseţe şi
pomelnice lui Radu Vodă Negrul 7 era în măsură să-i înlăture
dubiile . Princiarele rămăş i ţe aparţinea u lui Radu I, a cărui
făptură reală în maiestatea domnescului veşmânt se desprindea, pentru întâia oară , dintr-aceea a miticului Negru Vodă.
Identificare hazardată într-o vreme de severă cenzură a
şcoalei critice. Un deceniu şi jumătate mai târziu, Aurelian
Sacerdoţeanu trecea în revistă opiniil e exprimate în istoriografia română privitoare la identitatea osemintelor descoperite în mormântul nr. 10: pe rând Basarab I, Vladislav I sau
după însăşi opinia sa, un voievod sau un alt personaj mort
în jurul anului 1310 şi îngropat, de fapt, în vechea biserică
de la Argeş. Aceasta ar explica poziţi a ş i adâncimea la care
s-a aflat sarcofagul ş i, totodată , neprofanarea sas.
Ultima cercetare arheolog ică şi isto rică (N. Constantinescu ,
1969- 1984) consideră că mormântul nr. 1O cuprinde osemintele lui Vladislav I, ctitor al celei de-a doua biserici de la
7
8

Virgil D răghicea nu , în «BCMI >>, X- XVI (1917- 1923), p. 141 , 149, 44-49.
Aurelian Sacerd oţean u , op . cit., p. 52-53.
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Nicolae Constantinescu, op. cit„ p. 42-43.
Virgil Drăghiceanu, în loc cit., p. 44.
Vezi S. losipescu , în Adi, t. 34, 6 (1981), p. 1204.
CI. Aurelian Sacerdoţeanu, în Dimitrie Onciul, Scrieri istorice, voi. li,
Bucureşti , 1968, p. 424 .
13
Virgil Drăghiceanu, în loc. cit„ p. 31 .
14
Ibidem„ p. 50.
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arhitectul ui francez. De altfel, în pofida unor subtile consideraţii
negative 19 «Rad u Negru » şi «Doamna Ana » au fost văzuţi în
mănăst irea de la A rgeş de Alexandru Pelimon 20 la 1858, de
Tatarescu care i-a şi pictat în 186021 ş i de Alexandru
Odobescu în vara ace l u iaş i an. Mai mult, în vederea alcătui rii
unui Album arheologic şi pitoresc al mă năstirilor din districtele
A rgeşul şi Vâlcea, la solicitarea lui Odobescu , tovarăşul său
de drum , pictoru l elveţia n H. Trenk a desenat în acuarelă pe
«Radu Negru Vodă şi Doamna sa Ana în biserica episcop a lă
de la A rgeş22„, O const ru cţie de istoria artei extrem de
e l aborată a căutat să explice apariţi a acestei inscripţii în
condiţi i l e unei ad ev ărate t ran s humanţe a imaginilor între Sf.
Nicolae Dom nesc şi m ă năsti rea lui Neagoe Basarab, prin
infestarea la un moment dat cu mitul lui Negru Vodă 23 .

Tabloul ctitorilor din na osul bisericii (foto G. Dumitriu, 1922)

Inscripţia pietrei de mormânt a principelui Vladis/av I (clişeu CM/, 1920)

Argeş «CU
inscripţiunii

prilejul descoperiri i şi descifrării complete a
de deasup ra portretu lui lui Radu Negru îm preun ă
du dl. Stoica Nicolaescu „ 1 s. Or, revenit cu o însemnată parte
a mate rialului fotog rafi c şi cu lectura inscr i pţiei, Stoica
Nicolaescu se g ră bis e să publice în ultimul num ăr din «Revi sta
pentru istorie, arh eolog ie şi fi lologie » (1922) 1 6 câteva dintre
«descoperirile » sal e, între care ş i legenda tabloulu i votiv unde
bunul paleograf descifrase corect menţiunea despre Vidin şi
ţinutul acestuia . R eacţia lui Virgil D răghicea nu 17 ş i disputa,
debordând în presa vrem ii , au estom pat oarecum faptul că
Stoica Nicolaescu reconstitu ise in scripţia tabloului votiv
menţion â nd pe Radu I pe temeiul unei lecturi anterioare (1902) ,
când „încă numele principelui nu fusese acoperit cu «ciment»
de restauratorii pi ctu rii "1B. De adăugat faptul - ce nu a scă pat
istoricilor contemporani de artă - reluării portretelor votive di n
biserica Sf. Nicolae domnesc în ctitoria de la Argeş a
principelui Neagoe Basarab. Din neferici re, fresca origin a lă a
dispărut o d ată cu refacerea lui Andre Lecomte du NoOy; este
drept î n s ă că în fresca nou ă a m ănăstirii lu i Neagoe Voevod,
apar «Ion Radu! Voevod Negru » ş i «Doamna Ana » şi nu se
vede sensul , în acest caz, al unei inovaţi i de titlu datorată
Arh. DMASI, fond CM/, dos. Curtea de Argeş . Biserica domnească Sf.
Nicolae, f. 59 .
16
Stoica Nicola escu, Domnia lui Alexandru Vodă Aldea , fiul lui Mircea
cel Bă trân, în «RIAF ", XVI (1922), p. 225-275 .
17
Vezi şi adresa preşedi ntelui CMI către Ministeru l Cultelor şi Artelor la
1 ianuarie 1923 so l icitănd interzicerea altor publicaţii ale lui Stoica Nicolaescu
şi sa n cţi o n are a acestui fun c ţi onar al ministerului, recidivist, «cunoscând fiind
cazul când trimis de profesorul (Ioan) Bogdan, pe spesele sa le, pentru
co l aţiona rea copiilor făc ute de d-sa , cu ori ginalele descoperite de d-sa în
arh ivele B raşov ul ui , şi-a permi s sâ publice aceste documente» (A rh . DMASI,
fond CM I, dos. cit„ f. 62).
18
St. Nicolaescu, Discuţii ştiinţifice . Adevărul asupra importantelor
descoperiri arheologice de la Cwtea de Argeş, Buc ureşti , 1923, p. 12-13.
15

Dar tradiţia istorică este evident aceea ca re singură se
opune atât de f ireştii atribuiri a tab lou lui votiv din naosul
bisericii Sf. Nicolae Domnesc lui Vl adislav I Vlaicu şi Doamnei
Ana . Traditiei istorice i se dato rează si stud iul lui Carmen Laura Dumitrescu , de acum mai bine de un deceniu 24, ce-şi
propu nea să demonstreze că principele donator al fresce i de
la A rg eş , ce l repreze ntat în tablo ul votiv, este totuşi Radu I,
stăpânitor la Vidin .
Desigur, prea precisa încadrare crono log i că a unor forme
artistice - ce le de la Sf. Nicolae Domnesc neapărat după al
Ueilea pă trar al secolului al XIV-iea - este, în aceea şi m ă su ră ,
ca şi datarea strictă a unor niveluri arheologice , supusă
cauţi uni i . R ămân , aşadar, temei urile istorice ale stăpâni rii
principelu i Radu I la Vidin . Or, aşa cum remarca eminenta
medievistă care a fost Maria Holban, temeiurile sunt tot vechile
studii ale lui Gheorg he Brătianu 2 5 şi Ilie Minea26 ale căror
reco n strucţi i pe marg inea izvoarelor, este drept, niciodată nu
au fost combătute serios . Este în discu ţ ie aşadar confruntarea,
în vara lui 1377, dintre forţe l e regelui Ungariei , Louis I d'Anjou
şi o coa li ţ i e fo rmată, după cronica ital i a n ă a lui Andrea Gatar i,
din «Radome Turco e re di Bulg heria » sau, după o continua re
a cron icii Pad ovei , condusă de «Radano , principe de Bulgaria ,
infede lle„ 27 . Scrierea latină ş i s l avo n ă a numelui marelui
voievod Radu I pe monedele sale (Radu , Radulus , Radul) 28
exp l ică eroarea paleografică : «Radome Turco » trebuie citit
«Radoul e Turco». Esenţial este î n să sensul acestei mari
confruntări: repunerea în joc, în anii 1376-1377, de către
regele Louis I, a situaţ i e i politice la Du n ărea de Jos a şa cum
fusese ea statuată în 1369, după înfrângerea agresiu nii ungare
în ţa ratul de Vidin ş i banatul de Severin 29 . Noul e ş ec angevin
nu a putut avea alt rezultat decât restabilirea poziţiilor Ţării
Rom âneşti în zona de conex iune carpato- ba lcanică. Cum la
acea stă vre me vec hiul aliat al domnilor de la Arge ş şi
garant, împreună cu aceştia , al statutul ui Vi dinului de la 1369,
despotu l D obrotiţă, era el î n suşi confruntat cu genovezii ,
19

Mari a Holban, Peu t-11 etre question d'une seconde occupa tion roumaine
de Vidin, par Radu f', suivant de pres celle de Vladislav f' (Vlaicou) de
/'a nnee 1369?, în RESEE, XVII I, 3 (1980), p. 444-445.
20
Alexandru Pelim on, Impresiuni de călătorie în România , ed. Dalila-Lucia
Aram ă, Bu c ureşt i, 1984 , p. 53 .
21
Pave l Chihaia, Din cetă ţile de sca un ale Ţării Româneşti, Bucureşti,
1974. fig . 37.
22
Alexandru Odobescu, Opere, vd l. li, ed. Marta Ani neanu, Bucureşti,

1977 p. 425.
23 Pavel Chihaia,

Contribuţii la identificarea po1tretelor din biserica Sf.
Nicolae Domnesc şi din biserica lui Neagoe de la Curtea de Argeş, în Din
ce tă ţile de sca un ale Ţă rii Româ neşti, p. 131 - 150.
24
Carmen Laura Dumitresc u, Le voivode donateur de la fresque de Sain t
Nicolae Domnesc (Argeş) el le probleme de sa domina /ion sur Vidin au XIV
siecle în RESEE , 3 (1979). p. 541 - 558 .
25 G. I. Brătia nu , L'expâdition du Louis f' de Hongrie contre le prince
de Va/achie Radu f' en 1377, în «RHSEE », li (1925) , p. 73-82.
26
Ilie Minea, Cherana sau Cheraţa, în uCI», I (1925) , p. 412-414.
27
L. Muratori, Rerum /talicarum Scrip tores, ed. dir. Giosue Carducci e
Vittorio Fiorini , t. XVll 1 , Citta di Castello, 1910, p. 145.
28
Vezi Octavian Luchi an, George Buzdugan, Constatin C. Oprescu,
Monede şi bancnote româneşti, Bucureşti, 1977, p. 12-16.
29
S. losipescu, în Istoria militară a poporului ro mân, vo i. li , Bucureşti ,
1986, p. 137-14 1; cf. Şe rb a n Papacostea, Domni româ ni şi regi angevini:
confruntarea fina lă (1370- 1381). în idem, Geneza statului în evul mediu
româ nesc. Cluj, 1988, p. 11 3-130.
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Gisantul ş i alte pietre
de mormânt (C li şee
CMI, 1920 şi G. Dumitriu .)

auxiliari ai angevinilor30 , este firesc ca noua situaţie a
principelui Radu I să fie preeminentă , la aceasta referindu-se ,
eventual , titulatura «Radano , principe de Bulgaria».
Apoi mai este un alt argument, cu totul ignorat în discuţia
istoriografică : poziţia lui Vladislav I la Vidin în 1369. qacă încă
de la sfârşitul iernii forţele româneşti izbutiseră să debarce în
oraşul Vidin , citadela, apărată de balistarii căpitanului Bernabo,
rezistase , şi, la finele . lui august 1369, când acordul românoungar se perfectase şi ţarul Sracimir se înd repta spre ţară ,
regele Louis I anunţa garnizoana sa din Vidin , condusă de
banul Bulgariei , Petru Himffy, de apropiata ei repatriere31 . Este
greu de admis că Vladislav I, intervenind la Vidin în ajutorul
vărului său , ţarul Sracimir, în condiţiile politico-militare ale
anului 1369 şi ale acordului de restabilire a suveranului bulgar,
să-şi fi îngăduit arogarea unor titluri incompatibile poziţiei sale
reale 32 .
S. losipescu, Balica, Dobrotită,
loancu, Bucureşti , 1985, p. 123-125.
.
DIR. D, voi. I, p. 95.
Vezi , totuşi , Chronicon observatis provinciae Bosnae Argentinae ordinis
S. Francisci Seraphici, ed. E. Fermendzin, în «Starine», XX I-XX II (1890),
p. 10- 11 (dar aici este vorba de «rex Bozorad», iar nu de Vladislav); Mauro
Orbini , li regno degli Slavi, Pasare, 1601 , p. 470.
30
31
32
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Curtea de Arge$. gravură după desenul lui Michel
Bouquet din 1840 (Cabinetul de stampe al Bibliotecii
Academiei Române)

Câtă vreme situaţia câştigată prin victoria de la 1377 pare
să se fi menţinut , până în preajma lui mai 1381 33 este un
răstimp suficient pentru încheierea decoraţiei bisericii Sf.
Nicolae de la Argeş şi pictării tabloului votiv .
Sfârşitul celei mai uimitoare şi mai neştiute domnii - aceea

a lui Radu I (cca . 1374-1385) - a fost legat prin săpăturile
Comisiunii Monumentelor Istorice din 1920 de mormântul nr.
1O. Datele cercetării inventarului funerar al acestuia, intreprinsă
de Gheorghe I. Brătianu 34 converg spre a atribui mormântul
unui principe decedat în a doua jumătate a secolului al XIV-iea,
atât după moda veştmintelor ce îmbracă osemintele cât şi ale
personajelor din pafta. Ceea ce pare să fi scăpat atenţiei
arheologilor35 , istoricilor de artă şi medieviştilor este motivul
Şerban Papacostea, op. cit„ p. 125.
G. I. Brătianu, Les fouilles de Curtea de Arge$. în «Revue archeologique», XII (1921), p. 1-23; idem, Les bijoux de Curiea de Arge$ et leurs
elements italiens, în «Revue archeologique" , XVII (1923) . Idem, Les bijoux de
Cwtea de Arge$. Leurs elements germaniques, în uBSHAR», XI (1924), p.
33
34

39-54.

Vezi , totu ş i , consideraţii l e lui Nicolae Constatinescu, op. cit„ p. 114- 117
mai ales, p. 11 6, unde socoate că ate nţi a trebuie îndrepta tă în altă parte.
35

şi,

Theodor I Paleolog

după

fresca de la Mistra

central al decorului din perle de pe centura sau brâul princiar:
el înfăţişează, fără dubii, stilizat, o acvilă bicefală în co ronată ,
simbol, atunci, al despoţiei , conferite sau pretinse. Acvil a
bicefală acoperă fie stăpânirea Drâstoru lui, rec up e rată de la
Terter, fiu l răzvrătit al lui Dobrotiţă 36 , fie îns u şi ţinutul Vidinului ,
o veche despoţ i e.
Surpinzător , acestor elemente ale vremurilor Paleologilor li
se poate alătura şi celebrul «gisant», «statul de p i at ră » ce
acoperea mormântul nr. 13. Reprezentare uni că, din pă cat e
grav vătămată de deplasările muzeistice, ea a fost at ribuită în
ultima vreme, deopotrivă cu mormântul, principelui Radu I,
atribuire ce a necesitat o otioasă demonstratie de istorie a
artei şi acceptarea unei arhaizări a veştminte l or gisantului 37 .
Trebuie spus că, în acest caz viziunea occ i denta lizantă a
istoricului de artă a fost discriminatorie. Frape ază în chip
deosebit în costumul gisantului p ă lăria îna l tă care nu este
altceva decât skiadionul ( (J" tl Ci1. d\...? -}). î n a ltă t iară î mpodob ită
cu perle şi pietre preţioase importată la curtea b iz a ntin ă din
36
37

S. losipescu, Balica, Dobrotiţă, loancu, p. 158- 168.
Pavel Chihaia, op. cit. P. 21-25.

Peretele estic al încăperii de deasupra pronaosului in momentul des fiinţă rii turlelor de
tinichea - august 1911 (clişeu CM I)
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Fresca de la Mistra a despotului Theodor I Paleologu! ( dup ă Mill et), în Jean
Ebersolt , Les arts somptuaires de Byzance , Pari s, 1923

Orient, cu care este înfăţişat de pildă, în fresca bisericii din
I
Paleolog,
despotul
Mistrei
Brontochion,
Theodor
(1383-1407) 38 . Purtat de împăraţi, caesari şi despoţi,
skiadionul, deopotrivă cu vestmântul «arhaizant», îndrumă
identificarea personajului spre despoţia lui Dobrotiţă , legată
prin. fire vizibile şi presupuse de dinastia de la Argeş.
ln sfârşit , butonii plaţi ai tunicii princiare din mormântul nr.
1O, marcaţi de blazonul cunoscut şi de pe monedele lui
Vladislav I şi Radu I - scut despicat, în primul câmp, pe au r,
patru grinzi de email verde; al doilea, plin, aur - , par a sugera
mai degrabă o etapă de restabilire a raporturilor cu Ungaria,
incompatibilă însă cu ultimii ani ai domniei lui Vladislav I.
38
Vezi Jean Ebersolt, Les arts somptuaire de Byzance, Pari s, 1923,
p. 125-126, 115 (marele duce Ioan Apokaukos, socrul lui Dobrotiţă). Este de
luat în seam ă şi galonul descoperit în m or m ă ntul nr. 13, pa rte a skiadionului .

Ca şi cu alte prilejuri , chiar contemporane , şi săpăturile
întreprinse de Virgil Drăghiceanu în biserica Sf. Nicolae
Domnesc au scos la lumină un material arheologic pe care
insuficienţa surselor istorice de altă natură îl face dificil
interpretabil. Dar nu numai săpăturile au creat asemenea
dificultăţi ci şi restaurarea , de altfel exemplară pentru vremea
ei, condusă de arhitectul Comisiunii , Grigore Cerchez , în anii
1911-1912. Ceea ce a atras atenţia39 în Jurnalul lucrărilor,
publicat de arhitectul lancovici în acelaşi «Buletin al Comisiunii
Monumentelor Istorice» din 1923, sunt constatările făcute cu
prilejul demontării turlelor de lemn şi tinichea de pe pronaos :
deasupra bolţilor pronaosului s-au găsit 70 cm . de moloz şi
un strat de cărbuni de lemn , incluzând şi un bloc de « cărbuni
vitrificati »4o.
Analiza machetei bisericii din tabloul votiv din naos ,
înfăţişând incredibilele turle pe patru niveluri înălţate peste
pronaos, a dus la ideea existenţei reale a acestor construcţii ,
ale căror vestigii le-ar reprezenta tocmai molozul şi arsura
descoperită . Scara amenajată în grosimea peretelu i dintre naos
şi pronaos îngăduia accesul la acest etaj, de unde se putea
urmări slujba - prin ferestrele existente - şi se puteau trage
clopotele .
Pusă cu precădere în termeni de istoria formelor, chesti unea pare rezolvată . Ea angajează însă în acelaşi timp
constatările cercetării arheologice şi istorice din 1920 şi
1969-1984, a arhitecţilor , restauratorilor, inginerilor de reziste nţă şi , desigur, a istoricilor de artă.
O romanti c ă vedere a Curţii de Argeş din prima jumătate
a secolului al XIX-iea oferă o imagine întrucâtva diferită a
bisericii Sf. Nicolae Domnesc: intrarea sudică a naosului este
a coperită de o construcţi e îndeajuns de masivă , iar deasupra
pron aosului nu se află nici o turl ă. Datat greşit, 1826, de Virgil
Drăghiceanu pentru a explica ap a riţia turlelor în tabloul votiv
atribuit zugravului Pandeleimon de la 1827 41 şi deci construirea
lor în intervalul 1826- 1827 - desenul lui Michel Bouquet a
fost făcut după natură în cursul şederii artistului francez în
Ţara Românească la 1840 42 . Redatarea duce la concluzia că
turlele au fost înălţate cu prilejul reparaţiei şi repictării din
1844- 1858, s_u această ocazie aducându -se poate la zi şi
tabloul votiv. ln viziunea pictorului modestele turle de tinichea
vor fi fost arhaizate după proporţiile «campanilei » de la Sân
Nicoară . Dar, pe de altă parte , cutremurul catastrofal din 11
ianuarie 1838 43 ar fi fost în stare să provoace prăbuşirea
turlelor, refacerea ulterioară a acoperişului de peste pronaos
conducând la imaginea văzută şi desenată de Bouquet în
1840. Nu este exclus însă ca despre dispariţia turlelor de pe
pronaos să pomenească o succintă însemnare qe pe un
Cliucel de la 1678 păstrat atunci la biserica Sf. lngeri din
Curtea de Argeş : «leat 1830, iunie 19, s-au surpat clopotniţa
bisericii domneşti » 44 . Oricum , la 1838 se amenaja clopotniţa
în turnul de intrare al actualei incinte .
Desigur masa de zidărie a presupuselor turle , de felul celor
înfăţişate de macheta din tabloul votiv , ar fi ridicat constructorilor grave probleme de re z istenţă , iar dărâmarea lor măcar
parţială asupra bolţilor pronaosului ar fi produs stricăciuni peste
măsură de însemnate .
Explicaţia pare a sta deopotrivă în desenul lui Michel
Bouquet şi în constatările, consemn ate, dar neînţelese , ale
restaurării din 1911-1921 şi săpăturii de la 1920. Compararea
formei acoperişului de peste pronaos din desenul lui Bouquet
cu fotografia timpanului vestic al turlei centrale şi a extradosului
39

Carmen Laura Dumitrescu, Anciennes el nouvelles hypotheses sur un
monument roumain du Xl \13 siecle: l'eglise Saint-Nicolae Domnesc de Curtea
de Argeş, în uRRHA », serie Beaux-Arts, XVI (1979) , p. 3-63 , cu deosebire
pentru problemele în di sc uţi e p. 5- 11 .
40
uBC MI ", X- XV I (1917- 1923), p. 95.
41
Ibidem, p. 7, 36, 38; datarea a fost pre luată şi de Ca rmen Laura
Dumitrescu.
42
G. Oprescu , Ţările române văzute de artiş ti fra ncezi (sec. XVIII şi
XIX), B u c ureşti , 1926, p. 27. Cf. Nicolae Constantinescu, op. cil.
43
Ilie Corfus, Însemnări de demult, l aşi , 1975, p. 269-276.
44
P ă ri nte l e Ioan Ionescu, în uMO», X, 9-10 (1958), p. 68 1-68 4; ci.
Nicolae Constatin escu, op. cit„ p. 36.
45
Arh . lancovici,
Jurnalul
lucrărilor,
în
uBC MI »,
X- XVI
(1917-1923), p. 90, 91, 95.
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Săpăturile
de
la
casele
domneşti de la Sf. Nicolae Virgil Drăghiceanu şi maniera

săpătură, în plan secund
vagoneţi răsturnaţi (clişeu CM/,

sa de

1921).

Sân Nicoara

(clişeu

CMI)

bolţilor

pronaosului la « desfiinţarea» turlelo r de tinichea
(iulie-august 1911) relevă existenţa deasupra pronaosului a
unei încăperi cu bolta semicilindrică , lumin ată probabil printr-o
fereastră de pe faţada estică a bisericii. Ea avea către naos
două ferestruici şi o deschidere mai mare cu un parapet de
cărămidă. După inscripţiile de pe tencuiala cu ornament
geometric , de aşteptare a frescei, din pervazul deschiderii mari ,
inscripţii semnalate cu prilejul restaurării de pictură în curs şi
aparţinând unor grămătici ai voievozilor Basarab şi Alexandru46, rezultă funcţia încăperii de peste pronaos - o anexă a
cancelariei domneşti . Mai târziu aici va fi fost tainiţa bisericii,
căci cu ocazia reparaţiilor din vremea fraţilor principi Gheorghe
Bibescu şi Barbu Ştirbei , în octombrie 1851, s-a găsit «în bolta
bisericii , acoperit cu var», un antologhion « dăruit bisericii
domneşti din Arge ş, hramul Sf. Nicolae [... ] de jupăneasa
creştină a lui chir Vasile , Ioana de la Făgăraş , leat 7214»
(1705/1706)47.
Accesul la această încăpere se făcea pe scara amenajată
în grosimea zidului dintre naos şi pronaos , intersecţia de bolţi
la ieşirea sa deasupra pronaosului întrezărindu-se în fotografia
din 1911. Intrarea pe culoarul scării , situată la cca 3 m înălţime
în colţul nord-vestic al naosului, se făcea prin câteva trepte
poate de lemn , a căror substrucţie de bolovani , în retragere ,
ca şi amprenta lor mai sus, pe zidu l nordic al naosului , au
fost descoperite de săpăturile din 192048. Adosat acestei
substrucţii a scaru fusese, probabil, gisantul ce acoperea
mormântul nr. 13.
1O şi 16 septembrie 1920, săpăturile lui Virgil
au continuat la biserica Sân Nicoară, raportul
concentrându-se cu precădere asupra inventarului , modest, al
mormintelor. Singurele elemente de datare ar fi bumbii auriţi
descoperiţi în două dintre morminte , similiari celor ai aşa- nu 
mitului cavaler cu aplice flori de crin, - mormântul nr. 3 din
biserica Sf. Nicolae Domnesc, mormânt aparţinător secolului
al XIV-lea4 9.
Între

Drăghiceanu

Săpăturile din incinta curţii domneşti (9-26 octombrie
1920, 9 martie - 27 decembrie 1921 , 7 februarie - 1 apri li e
1922) 50 , cele mai îndelungate, au urmat mai întâi conturul
zidurilor de fundaţie a caselor domneşti , pentru ca apoi să se
golească interiornl pivniţelor , culegându -se fragmentele de
46
Vezi studi ile domnilor Dan Mohanu şi Constatin Băl an în acest număr
al revistei (p . 2).
47
CI. Virgil Drăg hicea nu , în «BCMI », X- XVI (!917-1923), p. 40, n. 1.
48
Cf. Ibidem, p. 134.
49
Virgil Drăghiceanu , Jurnalul săpăturilor, în «BCMI '" X-XVI (1917- 1923),
p. 146, 148, 68.
50
Ibidem, p. 148-149.

piatră sculptată, ancadramente «gotice» de fereastră, bucăţi
d~ tencuială cu frescă , şi stabilindu-se, în treacăt, adăugirea,
ulterioară , a cerdacului acestor case. Cercetările aveau să fie
reluate şi rafinate de acelea de după 1967, susţinute de

Directia Monumentelor lstorices1.
îri România întregită, descoperirile de la Curtea de Argeş
au stârnit curiozitatea şi au avut un adânc ecou . Deschiderea
mormântului neprofanat al lui «Radu Vodă Negru », stră lucirea
51

Nicolae Constantinescu, op. cit„ p. 34-39, 49- 83.
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Vodiţa în 1912 şi săpăturile CM/ din 1928 (Clişeu
CMI , 1928)

Săpăturile CM/ de la incinta curţilor domneşti de
la rnrgovişte, foto, arh . Ştefan Balş (Fototeca
DMASI) .
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tainică

a vechilor podoabe de aur au atras numeroşi vizitatori;
a fost propagată , tălmăcită şi răstălmăcită în publicistica
vremii. Cel dintâi , la 4 august 1920, a venit la biserica Sf.
Nicolae Domnesc, regele Ferdinand I, animat de cultivatul său
interes pentru cercetarea ştiinţifică . l-au urmat a doua zi
Nicolae Iorga, Ionel Brătianu , pasionat de studiile istorice,
Alexandru Vaida-Voievod , Iuliu Maniu , generalul Răşcanu , «în
mijlocul unei afluenţe enorme de lume , venită din toate colţurile
ţării , ce necesitează postare de gardă militară », ~upă cum
însemna Virgil Drăghiceanu în jurnalul săpăturilor 52 . ln toamnă,
lucrul la casele domneşti prilejuia un nou popas al regelui,
însoţit de principele Carol , principesa Mărioara şi diadohul
Ghiorghios al Greciei - viitorul rege George al II -iea - , apoi
al reginei Maria, în două rânduri.
În aprilie 1924 participanţii la cel dintâi congres internaţional de bizantinologie, iniţiat de Nicolae Iorga şi
desfăşurat la Bucureşti , vor vizita Argeşul , devenit un reper
românesc al artei din vremea Paleologilor.
Pentru doi dintre istoricii români , descoperirile de la Argeş
au avut urmări însemnate . Nicolae Iorga şi-a văzut zdruncinată
concepţia despre domnia « ţărănească » a Ţării Româneşti ,
afirmată cu fervoare în istoria românilor de la Gotha (1905).
Fără a fi renunţat pe de-a-ntregul la imaginea dintâi , marele
istoric admitea acum o vreme a cavalerilor în istoria
ştirea

românească .

tivă

Pentru tânărul Gheorghe I. Brătianu, cercetarea comparaa bijuteriilor de la Curtea de Argeş avea să-i releve
52

Virgil Drăghicea nu , op. cit. , p. 142.

însemnătatea

folosirii surselor arheologice şi de istoria artelor
pentru reconstituirea trecutului, metodă împlinită în cea de pe
urmă carte a sa - La mer Noire - , precum şi î nţelegerea
arheologiei într-o convergenţă postumă cu premergătorul
Alexandru Odobescu .
Este evident că prin publicarea volumului multidisciplinar
Curtea de Argeş, Comisiunea Monumentelor Istorice îşi afirma
plenar menirea; inventarierea, protejarea, conservarea, restaurarea monumentelor istorice desăvârşindu -se prin cercetarea ştiinţifică, arheologică , istorico-arhivistă , epigrafică,
numismatică, antropologică şi punerea lor în -operă pentru
edificiul , infinit perfectibil , al istoriei civilizaţiei pe pământul
românesc .
Săpăturile de la Curtea de Argeş, prin amploarea şi aura
lor, au consacrat arheologia medievală românească. Ele au
sugerat pentru prima dată la noi, în această disciplină , un
program coerent de cercetare a începuturilor principatului Ţării
Româneşti . Acelaşi Virgil Drăghiceanu avea să întreprindă
săpături arheologice în oraşele Curtea de Argeş , Câmpulung ,
Târgovişte şi Severin , să le reia, în 1928, pe cele din 1912
de la Vodiţa . Dacă, graţie, mai cu seamă , descoperirilor de
la Sf. Nicolae Domnesc, autorul lor avea să fie chemat la
1926 între membrii corespondenţi ai Academiei Române,
calitatea săpăturilor sale , chiar în pofida îndreptăţ itelor critici ,
avea să rămână aceeaşi, străină de metodele arheologiei
moderne şi în primul rând de analiza stratigrafică . Astfel încât ,
prin însuşi caracterul perisabil al surselor arheologice odată
cu cercetarea, o bună parte a informaţiei istorice , esenţiale,
s-a spulberat.
Din fericire, în strânsă legătură cu Comisiunea Monumentelor Istorice şi într-o apreciabilă măsură cu activitatea finanţată
de aceasta, şcoala arheologică românească, inspirată şi
condusă de Vasile Pârvan 53 , iniţia şi cercetarea evului mediu.
Ea începea modest şi excentric, la Chiose Aidin , în judeţul
Silistra, prin săpăturile din mai-iulie 1915 ale lui D. M.
Teodorescu la castelul bizantin de aici (sec. VII) . Transformarea ulterioară (sec. VIII) a unui mormânt, adosat curtinei
castelului, în capelă, împodobită cu o statuie a Sfintei Fecioare,
stârnea entuziasmul lui Pârvan : «Barbarul şi sărăcăciosul relief
vechiu bizantin de la castelul săpat de noi la Chiose Aidin va
avea a lua, atât din punctul de vedere al rarităţii sale, cât şi
pentru noutatea conţinutului său stilistic şi iconografic, unul din
locurile cele mai de frunte în istoria artei creştine a ţinuturilor
locuite de poporul nostru , neîntrerupt din vremea greco- romană
până azi »54 , adăugând totodată că «rezultatele săpătur ilor au
răsplătit peste orice aşteptare atât osteneală cât şi banii
întrebuinţaţi „55.

Nu este de mirare că , animat de un asemenea interes
pentru aceea ce s-a numit mai apoi, cu un termen impropriu
şi ambiguu, perioada de tranziţie de la antichitate la evul
mediu, Vasile Pârvan să fi acordat un loc distinct arheologiei
medievale în sinteticele sale Probleme de arheologie În
România (1921 ). Alături de burguri şi cetăţi , biserici , mănăstiri
şi necropole, el includea între obiectivele investigaţiilor arheologice medievale turnuri de pază, cetăţi de pământ , tumuli
şi peşteri , minele, atât de numeroase în Transilvania, apoi
obiectele izolate «de întrebuinţare practică, de artă industrială,
ori de artă frumoasă ».
De la chestiunile regionale - arta religioasă moldovenească
(ale cărei realizări sunt superioare şi influenţează pe cele
muntene) , cu înrâuriri occidentale , polono-ungare, orientale ,
slave şi asiatice, pietrele funerare armeneşti, explicând
ornamentica locală , pictura moldovenească , arta antică grecoVezi privitor la activitatea lui Vasile Pârvan studiul Ra lucă i Verussi din
al revistei noastre.
«ACMI » li (1915), p. 213. Vezi şi D.M. Teodorescu, Rapo11 special
nr. 7. Săpă turile de la cetatea de lâ ngă Chiose Aidin, plasa şi jude ţul Silistra,
mai - iunie 1915, p. 205-2 10.
55
Al. Zub, Vasile Pârvan. 1882- 1927. Bibliografie, Bucureşti, 1975, p.
LVI. La 6 septembrie 1916 (!) solicita Comisiunii Monumentelor Istorice
fondurile pentru conservarea urg entă la Chiose Aidin .
53

acest

54

număr
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romană ,

cea bizantină şi musulmană · în Dobrogea şi Moldova
la culturile preistorice din Muntenia,
unitatea de civilizaţie antică şi medievală a Banatului şi
Olteniei, culturile preistorice din Transilvania , fortificaţiile dacice, burgurile daco-romane, aşezările şi drumurile romane ,
arta şi industriile saxone şi ungare , arhitectura m ed ievală
militară şi civilă , arta bisericească română, în aceeaşi provincie
- Pârvan evocă problema sintezelor, dintre cele medievale
deta şâ ndu -se: originile arhitecturii , sculpturii româneşti , indunărean a- maritimă ,

fluenţel e bizantină ,

italiană ,

dalmatino-sârb ă , gotică ,

evoluţia

stilurilor, picturii şi ornamenticii româneşti, artele industriale ,
arhitectura de interior, mobilierul 56 .
Am zăbovit asupra prog ramului de ce rcetări arheologice
anunţat de Vasile Pârvan în primul număr pe 1921 al
venerabilei «Transilvanii „ de la Sibiu , întrucât în ceea ce privea
evul mediu , asupra ilustrului savant săpăturile de la Curtea de
56

Vasile Pârvan, Probleme de arheologie în România, în idem, Scrieri,
ed. Alexan dru Zub, Bucureşti , 1981, p. 240-247.
57
Ibidem, p. 244.
58
Ibidem, p. 246.
59
Luîndu- ş i încă de la începu tul fun cţi onă rii ei efective, sub preşedinţia
lui Ion Ka linderu , - omu l regel ui Carol I ş i pus de acesta spre a îndrepta
astfel starea de lucruri - ş i «sarcina de a se ocupa mai ales cu organizarea
cercetărilor de arheologie medieva l ă şi m odernă, profan ă şi mai ales
bisericească » (Vasile Pârvan , op. cit„ p. 242), Comisiu nea Monumentelor
Istorice nu a neg lijat la Curtea domneasc ă din Arg~ş celelal te atribuţii de
conservare, restaura re ş i valorificare a monumentelor. ln liTlarea, revo luţi o n ara
pre facere a proprie tăţ ii în România în tregi tă dup ă primul război mondial, CM I
a studiat ş i soluţio n at asanarea situsului arheologic ş i monumentelor prin
exproprierea fostelor embaticuri ale bi se ricii Sf. Nicolae Domn esc (Arh. DMASI ,
fond CMI, dos, 1557, la 12 şi 28 aprilie 1921), to tod ată solicitându-se ministrului
cultelor ş i lui Nicolae Iorga, membru al Parlamentului, intervenţi a pen tru o
rezolvare globală , în sensu l excep tării în aplicarea legii reformei ag rare a
desfiinţă rii « prop ri e tăţ ilor emba ticare ale bisericilor ş i m ă n ăsti rilor ce sunt
monumente istori ce din ca uza interesului istoric şi arheologic» (28 aprilie 1921) .
D up ă negocieri oţioa se în tot anul 192 1 cu pietraru l Francesco Scaringi din
Curte a de Argeş , pentru pavarea bisericii cu dale din p :atră de Oeşti , în ci nci
dimensiuni , de la 40 la 80 cm , ş i chiar solicitarea unei 0xec uţii poliţi e n eşti a
contractantu lui zăbav n ic, lu rarea se executa (3 ianuarie, 26 septembri e,
decembrie 1921 ). În iunie 1924, d upă contractul cu Chaim Feldhamer,
«Steinmetzmeister und Steinlieferant» din Vama , se extrăgeau din carierele
de acolo şi se aduceau la Argeş cele zece noi pietre de mormân t pentru
biserica domn ească (Arh. DMASI, fond CM I, dos. 1551, f. 108, 111). Dup ă
abandonarea resta ură rii fresce lor de că t re pictorului Norocea (ap rili e 192 1),
CMI conti nua lucrarea cu fos tele ajutoare ale acelu ia, Gheorgh e Teodorescu
ş i I. Mihail, punând u-se termen de încheiere în zece luni (ibidem, adrese din
4, 22, 28 iulie 192 1). Conservarea ruine lor case lor domneşti ş i alte lucrări de
conservare , amenajare mai dura u, astfel că abia în noiembri e 1930, sub

Argeş avuseseră o înrâurire până acum nerelevată. «Cât de
importante pot fi săpăturile medievale în România pentru istoria
cultu rii generale europene» - scria atunci Pârvan - «O arată
descoperirea recentă de la Curtea de Argeş , făcută de
dl. V. Drăghiceanu , aşa de asemănătoare în unele_ privinţi cu
descoperirea mormintelor regale de la Mykene„ 57 . ln aceleaşi
pagini mai revenea în două rânduri asupra valorii descoperirilor
de la Arg eş prin frescele de stil bizantin din secolul al XIV-iea
şi pentru istoria artei profane , a vieţii de curte şi militare din
Ţara Rom â nească, ce i se păreau «dominate spiritual de
nord-vestul germanic , fie direct prin casele domnitoare din
Imperiul romano-germanic , Ungaria, Brandenburg , Silesia,
Polonia etc„ fie indirect, prin străinii din Ardeal. »58
Astfel opera de la Argeş a Comisiunii Monumentelor
lstorice59, în pofida scăderilor, aproape inerente vremurilor şi
oamenilor de la noi , rămâne hotărâtoare pentru începuturile
arheologice medievale româneşti .
supravegherea arhitectulu i Horia Teodoru , se putea executa inscripţia CMI de
încheiere a resta ură rii, o pl acă de marmură de Ruşc hiţa roz , pus ă pe glaful
stâng (nordic) al uşii de intrare în pronaos (ibidem , dos. 1552, 6 noiembrie
1930) .
Valoarea deosebită a singurului ansamblu de pictură din secolul al XIV-iea
păstra t în România determina CMI să decidă şi să obţină , mai cu seamă prin
stă ruinţa lui N. Iorga, trecerea definitivă a bisericii Sf. Nicolae Domnesc, şi a
întregu lui sit al C urţi i pri nciare din Argeş în posesiunea sa, sprijinind pe foştii
e n o ri aşi să co n s trui ască un nou edificiu de cult (Arh . DMASI , fond CMI , dos.
1552, adresa CMI nr. 11 7/26 noiembrie 1932 către Direcţia Cultelor din
Ministerul Inst ru cţiunii , al Cultelor şi Artelor şi nr. 635/1933 către Episcopia
Arg eş ului ).

În privinţa co ns ervări i ce lebrului mormânt, la 28 mai 1929 parohul econom
Dumitrescu -cel căruia i se datora salvarea bisericii de la demolarea
pl ă nuită în 1892 - scria lui Nicolae Iorga : «Când s-a descoperit mormântul
lui Radu Negru de că tre domnul Drăghiceanu , avea corpul acoperit cu haină
ş i m a n şe te cu bumbi de aur, pantaloni , pe cap diademă şi chiar ceva peri
din cap şi barbă , încât nici că se vedea centura de sub tunică ; şi acum s-a
descompus totu l din ca uză că de 20 pâ n ă la 30 ori pe zi la toţi pelerinii care
vizitează bi serica domnească, câte 200 şi 300 persoane zilnic, mormântul se
d esco peră ş i se pune în contact cu aerul şi acesta numai din lăcomi a
îngrijitoru lui ca să capete bacşişuri mai grase, căc i sunt zile şi sărbători când
nu se mulţumeşte cu 1OOO lei zi lnic în profitul lui ; mi-e team ă că , dac ă se
va urma tot aşa, ş i oasele (scheletul) ce se mai vede peste 2 sau 3 ani se
va preface în ce nu şe, căci nu se mai conservă » (ibidem, f. 141)
Acoperit cu geam, spart de mai multe ori, mormântul avea să fie în cele
din urm ă pecetluit cu lespede de piatră .
Mate rialul arheologic, asemeni celorlalte documentaţii , scrise sau figurative, au împărtăşi t soarta bunurilor Comisiunii Monumentelor Istorice dup ă
1947, risipite, d acă nu cu totul pierdute. Republicarea lor, ştiinţifică , dup ă
originale sau m ăca r după m ă rturii indirecte , se impune ca o restituire n ecesară.
Ştefa n

RESUME
L'etude presente Ies premiers grandes fouilles d'archeologie medievale en
Roum anie fin ancees par l'ancien ne Comm ission des Monuments Histo riqu es
(1892- 1948) â Cu11ea de Argeş , eglise Saint Nico las „Domnesc" - necropole de
premie rs princes de la Valachie. L'auteur propose des nou ve lles interpretati ons
des resultats deces fouilles : le l ambe (no. 1O) retrouve intact est ce lu i de Radu le'
(cca. 1374- 1385) prince de Valachi e el seigneur de Vidin en Bulgarie , sous la
reg ne du quel tot terminee la peintu re de l'eglise; le gisa nt autrefois dans le net de
l'eglise (aujou rd'hui au Musee National de Bucharest) est, d'apres son costum e,
el par comparaison avec une fresque representant Th eodo re I Paleologue ă
Mistra, ce lui d' un despote de la fin du XIVemc siecle . Quant â l'egl ise elle-meme par un nouve l etude du parement et suivant le jou rn al des travaux de l'ancien ne
resta uration (1910-- 1912), corroboree avec Ies fouilles - on peut penser â
l'existence d'une chambre vo utee au dessus de l'exonartex de l'eglise , avec un
escalier d'acces prati que dans l'epaisseur du mur nord de l'eglise, esca li er auquel
on aboutit, o u par un e echell e en bois ă l'interieur de l'eg lise , ou par une porte â
l'etage dans le mur nord de l'eglise et par une gallerie exterieure.
D'apres Ies donnees de l'archi ve de la Commission des Mon uments
Historiqu es du Royaume de Rouman ie on retrace aussi des autres anciennes
recherches archeolog iques du moyen âge, notamment ceux de Chiose Aidin en
1915 (Dobroudgea meridionale) patronnees par Vasi le Pârvan.
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