
UNELE CONSIDERATU PRIVIND 
CERCETĂRILE DE LĂ BISERICA DOMNEASCĂ DIN CURTEA DE ARGEŞ. 
TIMPANUL DE VEST AL NAOSULUI SI INSCRIPTllLE DESCOPERITE . . . 

I. OBSERVAŢII STRATIGRAFICE 

În încercarea de a data ansamblul pictural din Biserica Sf. 
Nicolae Domnesc din Curtea de Argeş , stabilind ctitorii , 
provenienţa meşterilor sau coordonatele stilistice ale vechilor 
fresce , cercetărilor le-a lipsit un sprijin esenţial : studiul 
tehnologic . 

Admirabilul număr al «Buletinului Comisiunii Monumentelor 
Istorice» din 19231, încununând cercetările ce au însoţit 
restaurarea Bisericii Sf. Nicolae, nu a avut un studiu aprofundat 
al materialelor şi tehnicii folosite în construirea şi decorarea 
vechiului monument argeşan. 

De aceea, reluând , după mai bine de şaizeci de ani , 
lucrările de conservare-restaurare a picturilor murale din 
interiorul Bisericii Sf. Nicolae Domnesc, sub imperativul unor 
inte rvenţii de consolidare urgente, am Incercat să asigurăm 
un studiu tehnologic, pe baze ştiinţifice2 . ln acelaşi timp munca 
noastră s-a transformat într-o adevărată cercetare arheologică 
a picturilor murale, dorind să stabilească realitatea stratigrafică 
pentru fiecare zonă a bisericii , recuperând detalii din fresca 
veacului al XIV-iea, detalii necunoscute sau deformate de 
rep i ctări. 

Înainte de a prezenta cercetările privind zona vestică a 
naosului , ce ascunde una din «cheile» existenţei şi transfor
mărilor monumentului, considerăm necesar un scurt preambul 
privitor la rezultatele investigaţiilor noastre. 

Ansamblul pictural al Bisericii Sf. Nicolae Domnesc se 
prezintă astăz i iremediabil neomogen. Trecerea prin timp a 
monumentului argeşan , marcată cu cutremure catastrofale , de 
stiute sau nestiute evenimente ce l-au incendiat sau devastat, a lăsat urme . adânci şi ireversibile în structura Bisericii. 

Transformările suferite de marea ctitorie a primilor Basarabi 
au constituit subiectul numeroaselor comentarii legate de 
restituirea înfăţişării ei originale3 . 

Ceea ce ne interesează deocamdată sunt două observaţii 
principale. 

Prima este că actuala înfăţişare a Bisericii Domneşti nu 
corespunde întru totul imaginii originale. Dinc olo de modificările 

1 „Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice", anul X- XVI , 1917-1923. 
Curtea Domnească din Argeş . 

2 O serie de circa douăsprezece buletine de analize fizico-chimice 
efectuate de către inginerul chimist Ioan lstudor • constituie fundamentul 
cercetă rilor noastre pentru fiecare zonă abordată. ln l egătură cu primele 
investigaţi i , a se vedea: ing . Ioan lstudor, Cercetări de laborator . efectuate 
asupra picturii murale din turla Bisericii Domneşti de la Curtea de Argeş, în 
«Revista muzeelor ş i monumentelor» - Monumente istorice şi de artă , Nr. 
2/1982, p. 32-34. 

3 Majoritatea cercetărilor au considerat actuala înfăţişa re a Bisericii 
Domneşti, restituită prin restaurarea de la 1911 , ca foarte apropiată de aspectul 
ei originar. Referinţa principală a fost «Buletinul CMI» citat ş i mai precis 
articolele lui N. Ghika şi Gr. Cerchez. 

Cu toate acestea, încă din 1905, G. Mandrea, în Biserica Domnească 
din Curtea de Argeş, presupunea. existenţa unei «tribune» şi a două turnuri 
clopotniţă deasupra pronaosului. lnsuş i N. Ghika-Budeşti a emis mai târziu 
ipoteza a două turle deasupra pronaosului: «Un pronaos etroit â !'origine deux 
tourelles egales qui ont disparu mais dont on retrouve l'indication sur d'anciens 
documents» (L'ancienne architecture religieuse de la Va lachie. Essai de 
synthese, «BCMI», XXXV, 1942 , lase. 1-2, p. 16) Autorul nu preci zează despre 
ce vechi documente este vorba. 

Ce rcetătoarea Carmen Laura Dumitrescu a relansat ipoteza privind 
ex iste nţa deasupra pronaosului a unei suprastructuri cu două turnuri. De 
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cunoscute , datorate veacurilor XVIII-XIX, restau rarea, gândită 
de altfel în termeni remarcabili de Gr. Cerchez, a consacrat 
ideea unei construcţii masive şi austere, nobilă prin claritatea 
ş i simplitatea desfăşurării în spaţiu . Necunoscutele reflectate 
mai degrabă în jurnalul arhitectului lancovici4 , cum ar fi zona 
de deasupra pronaosului , au fost în ultimă instanţă minimali
zate şi , cum vom vedea, rezolvate printr-un compromis, din 
păcate inevitabil. 

A doua observatie este că structura Bisericii Domneşti a 
suferit dezordini am.ple, mascate succesiv prin reparaţii sau 
repictări. Cutremurele, se pare devastatoare pentru regiune 
până în prima jumătate a veacului al XIX-lea5, au fost dublate 
de o destabilizare a terenului de fundaţ ie prin modificarea 
structurii acestuia. În consecinţă , au apărut grave fisuri şi 
dislocări care au constituit pretextul reparaţiilo r, mai cu seamă 
superficiale, la nivelul «epidermei» reprezentate de stratul 
pictural. 

Aşa cum s-a arătat , în primul rând de către restauratorii 
de la 1915, două mari refaceri s-au suprapus picturii veacului 
al XIV-leas. Prima, din jurul anului 1750, este atribuită lui Radu 
Zugravu şi , neîndoielnic, lui Ilie, ilustratorul legendei Sf. 
Filofteia7 . 

A doua refacere, de la 1827, se datorează, conform inscripţ iei de la baza ferestrei 
sudice a turlei, zugravului Pandeleimon. 

Aceste repictăr i fie s-au suprapus frescelor din veacul al 
XIV-iea, sau, în cazul picturii de la 1827, şi frescelor din 
secolul al XVIII -iea, fie au înlocuit zone distruse din vechea 
p ictură. 

În studiul său , pictorul I. Mihail am inteşte în treacăt de 
intervenţii ulterioare anului 1827. După o succintă prezentare 
a metodologiei adoptate de restauratori, pictorul Mihail con
chide: «Aspectul general al picturilor Bisericii Domneşti din 
Argeş restaurate şi completate , astfel, au avantajiul că 
păstrează unitatea ansamblului şi armoniei generale; în 
opoziţie cu celălalt mod de restaurare , mai ştiinţific , şi al cărui 
spirit este de a nu se completa pictura în locurile unde lipseşte , 
decât cu un ton neutru general şi uniform»8. 

această dată , însă , este vorba de o construcţie asemănătoa re machetei din 
tabloul votiv re făcut de zugravul Pandeleimon. Aspectul zonei vestice a 
bisericii , cu cele două înalte turnuri de factu ră occide nta l ă, nu este altceva 
decât o integrare în sistemul constructiv bizantin a unor elemente medievale 
apusene, «Une synthese roumaine dans „l'esprit" byzantin». 

4 Arh. lancovici, Jurnalul săpăturilor, «BCMI», anul X- XVI , 1917- 1923, 
p. 94-100. 

5 Cutremurul din 1628 care a distrus biserica secolului al XIV-iea din 
Câmpulung poate fi considerat primul în seria cutremu re lor catastrofale care 
au afectat şi Biserica Domnească. Ultimele, înainte de restaurarea de la 1911 , 
care au provocat o nouă serie de degradă ri Bisericii Sf. Nicolae, au fost cele 
de la 1802 şi 1836. În l egătură cu aceste detalii: Pavel Chihaia, Din cetă ţile 
de scaun ale Ţării Româneşti, Ed. Meridiane, Bucureşti , 1974, p. 63, p. 196. 

6 Virgil Drăg hiceanu , Curtea domnească din Argeş. Note istorice şi 
arheologice şi I. Mihail , Pictura Bisericii Domneşti din Curtea de Argeş, în 
«BCMI», 1917-1923. 

7 Teodora Voinescu , Un caiet de modele de pictură medievală româ
nească, în «Pagini de veche a rtă românească» , III , Bucureşti, 1974. În ceea 
ce p r iveşte identificarea lui Ilie din Teiu ş, activ în zona Rîmniculu i pe la 1800, 
mi se pare a rbitra ră. Mai ales că stilul imaginilor din v iaţa Sf. Filofteia, de pe 
stâlpul nord-estic, aparţin e secolului al XVIII-iea. 

8 I. Miha il , op. cit„ p. 189. 
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În realitate , soluţia «estetizantă » adoptată la 1915 a realizat 
o falsă unitate a ansamblului . Mascând mărturii importante ale 
trecerii monumentului prin timp, realizând prin repictare sau 
retuş legătura între pictura originală şi zonele completate , 
restaurarea a făcut dificilă posibilitatea unri analize stilistice 
şi iconografice integrale a vechilor fresce . 

Intervenţia noastră şi-a propus distrugerea falsei unităţi ce 
s-a încercat a se realiza la 1915 ş i recuperarea tuturor datelor 
privind transformările suferite pe parcursul a peste cinci secole 
de biserica Basarabilor. 

Am prezentat în comunicări succesive9 situaţia stratigrafică 
existentă în turla naosului ş i absida altarului, subliniind 
regăsirea unor preţioase detalii din vechile fresce, deformate 
de retuşuri sau repictări . Bazându-ne pe analizele de laborator 
minuţios efectuate de către inginerul chimist Ioan lstudor am 
prezentat de asemenea datele tehnologice privind straturile 

9 Pictura murală a Bisericii Domneşti din Curtea de Argeş în lumina noilor 
cercetări efectuate în turla naosului, în «Revista muzeelor şi monumentelor -
Monumente istorice ş i de artă, Nr. 2/1982; Nouve/les donnes concernant la 
stratigraphie des peintures murales de /'eglise princiare Saint-Nicolas de Curtea 
de Argeş, în «Revue rou maine d'histoire de l'art11, serie Beaux Aris, 1984; O 
nouă etapă în conservarea şi restaurarea picturilor murale din secolul al XIV-iea 
de la Argeş; absida altarului în «Revista muzeelor şi monumentelor" -
Monumente istorice şi de artă, Nr. 1.1989. 

Fig. 2. Biserica Domnească după restaurarea 
concepută de Gr. Cherchez şi N. Ghika-Budeşti 
( clişeu CMI). 

Fig. 3. Vedere a naosului Bisericii Domneşti către 
peretele vestic (cl i şeu CMI). 

picturale. Cu prilejul investigaţiilor fizico-chimice şi stratigrafice , 
pe lângă straturile cunoscute din sec. XIV, XVIII , XIX, au fost 
decelate intervenţii intermediare. 

Dacă în turla naosului şi în bolta altarului nu a putut fi 
detectată repictarea din secolul al XVIII-iea, cu excepţia 
inscripţiei parţial distrusă , cu numele Ioan, de la baza firidei 
lnaintemergătorului , în schimb, în noile zone abordate, din 
bolţile de nord şi vest şi registrele imediat u rmătoare, ex istenţa 
picturii veacului al XVIII -iea s-a dovedit revelatorare . A fost 
pentru prima dată când am surprins cu certitudine prezenţa 
picturii din jurul anului 1750 în zonele superioare ale bisericii. 
A fost, de fapt, punctul de plecare în anamneza uneia din 
zonele cele mai frământate şi mai bogate în date ale bisericii . 
Este ceea ce vom încerca să prezentăm succint ca pandant 
al studiului paleografic şi istoric. 

Bolţile de nord şi vest ale naosului au suferit, începând 
cu secolul al XVIII-iea, degradări catastrofale. Bolta sud ică, 
cercetată îndeaproape numai pe extrados10 , a suportat 
neîndoielnic, acelaşi proces. 

1° Cercetarea am realizat-o în anul 1989, când s-a produs consolidarea 
bolţii , în cadrul unui proiect general de consolidare a structurii bisericii efectuat 
de l.P.J. Argeş. 
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Fig. 4. Jumătatea nordică a timpanului vestic 
{<< Schimbarea la fa fă ») înainte de înlăturarea 

repictărilor de la 1915. 

Fig. 5. Extrema nordică a timpanului vestic în 
timpul înlăturării repictărilor de la 1915. Apar 
limpede fisurarea şi dislocarea zidăriei, precum 
şi repictarea de la 1915. 

Fig. 6. Extrema nordică a timpanului vestic cu 
deschiderea în arc frânt, construită odată cu 
reparaţia zidăriei în sec. XVIII-XIX. 
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Desprinse de timpane, zidăriile celor trei bolţi au suferit 
fracturări transversale şi dislocări grave ale cheilor. Faptul s-a 
produs, cum am arătat , ca urmare a unor puternice mişcări 
seismice, dar şi a tasării terenului de fundaţie 11 . 

Intensitatea şi gravitatea fenomenelor produse acum câteva 
secole se pot citi astăzi în înclinarea stâlpilor din aripa vestică 
a naosului şi , mai cu seamă , a stâlpului nord-vestic. 

Ne putem imagina energia impresionantă care a putut 
deplasa pe direcţia est-vest zidăria masivă a bisericii. 

lnclinarea stâlpului a antrenat fracturarea şi fisurarea bolţii 
şi a zidurilor verticale , fisuri acoperite pe rând de reparaţiile 
şi repictările din secolul XVIII , de la 1827 şi 1915. 

Pe lângă vizibila înclinare a stâlpului nord-vestic, alte detalii 
certifică producerea cândva a unor degradări catastrofale ale 
Bisericii Domneşti. Este vorba de ampla spărtură produsă în 
aripa nordică a timpanului de vest, timpan ce adăposteşte 
monumentala scenă a Schimbării la Faţă. «Completarea» 
realizată de pictorul Norocea în tempera, pe preparaţie de 
ipsos, a mascat toată această lacună imensă, diminuând 
efectul produs de dislocările celor câtorva fragmente de z idărie 

11 La cererea noastră un studiu privind Determinarea caracteristicilor 
geotehnice, presiometrice şi de umiditate în complexul muzeal Cu1tea de Argeş 
a fost realizat în 1981-82 de către un colectiv condus de ing. Mircea Surugiu 
de la Institutul de Cercetări ş i Proiectă ri Tehnologice în Transportu ri , Bucu reşti. 

Fig. 7. Timpanul de vest în timpul restaură rii de 
la 1915. Pictura veacului al XIV-iea se afla încă 
sub fresca de la 1827, a zugravului Pandeleimon 
(clişeu CM/). 

Fig. 8. Pictura secolului al XIV-iea din timpanul 
de vest: zona centrală şi o parte din jumăta tea 

sudică a «Schimbării la Faţă». 

Fig. 9. Timpanul de vest, detaliu din pictura 
secolului al XIV- iea. Lacuna indică prezenţa unei 
spărturi, zidită la 1915, ce corespunde în exterior 
deschiderii dinspre sud - în prezent ob t1.:rată -
d timpanului vestic. 
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şi frescă originală ce au supravieţuit catastrofei. Privite astăzi 
resturile acestea de zidărie şi pictură originală sunt ieşite din 
planul peretelui către interiorul bisericii , ca şi cum, odată cu 
mişcarea ce a provocat înclinarea stâlpilor din aripa vestică , 
un corp greu , prăbuşit deasupra pronaosului ar fi străpuns 
timpanul. 

O dată cu zidirea amplei rupturi din extrema nordică a 
timpanului a fost creată şi deschiderea în arc frânt. Văzută 
din interiorul culoarului ce duce către scara construită în 
grosimea zidului , reparaţia aceasta vădeşte prin structura 
zidăriei o epocă relativ recentă1 2 . 

Dacă deschiderea dinspre nord a timpanului este neîn
doielnic mai nouă, în schimb, cea din axul timpanului este , 
tot atât de sigur, din veacul al XIV-iea. Atât structura zidăriei , 
cât _şi pictura murală care o acope ră dovedesc acest lucru . 

lnlăturarea reparaţiilor lui Norocea din extrema sudică a 
timpanului a evidenţiat existenţa unei spărturi ce ar conduce 
la ipoteza celei de-a treia deschideri ce se va fi aflat cândva 
în timpanul vestic. Dacă această deschidere ar fi existat cu 
adevărat ea nu se putea să fi fost, conform anvergurii spărturii , 
decât de dimensiuni mai mici faţă de deschiderea centrală. 

Pe de altă parte , existenţa cândva a unei deschideri mai 
vechi în locul celei în arc frânt este puţin probabilă . Urme din 
veştmântul celui de-al treilea personaj, Apostolul lacov, se află 
pe fragmentele de frescă originală de o parte şi de alta a 
ferestrei în arc frânt. Prin urmare, pentru ca această 
deschidere să fi existat în secolul al XIV-iea, trebuia ca figura 
apostolului lacov să fi fost tăiată de o asemenea deschidere, 
fapt ce ni se pare inacceptabil. 

Ipoteza cea mai plauzibilă ar fi prezenţa în veacul al 
XIV-iea numai a deschiderii centrale. 

Degajate de repictările de la 1915, straturile picturale din 
diferite epoci existente în zona bolţii de vest ne îngăduie 
stabilirea unei evoluţii a Bisericii Domneşti de la zidire şi până 
în timpul nostru. 

Pierzând pictura din secolul al XIV-iea, în urma cutremure
lor şi poate a infiltraţiilor datorate deteriorării acoperişului , bolta 
vestică a naosului a primit în secolul al XVIII-iea o nouă 
pictură . Ruinată şi aceasta , tot ca urmare a unor puternice 
mişcări seismice care au provocat căderi şi dislocări ale cheii 
bolţii , o nouă repictare s-a dovedit necesară. Ea s-a produs 
la 1827, o dată cu rezugrăvirea întregului ansamblu de către 
«Pandeleimon zograf». Pandeleimon s-a mulţumit să acopere 
fragmentele picturii secolului al XVIII-iea cu noua sa frescă . 
El a zugrăvit în cheie două medalioane cu prooroci şi două 
ample scene de o parte şi de cealaltă : Intrarea în Ierusalim 
şi lnvierea lui Lazăr . După fragmentele scoase la iveală de 
noi din pictu ra secolului al XVIII-iea, se vede limpede că , cel 
puţin pentru scena Intrării în Ierusalim, Pandeleimon a 
respectat iconografia picturii din secolul precedent. Acelaşi 
lucru s-a întâmplat în timpanul de vest, consacrat «Schimbării 
la Faţă » , unde , după cum se ştie , Pandeleimon a suprapus, 
de asemenea, o nouă pictură în frescă , respectând iconografia 
secolului al XIV-lea1 3. 

Extragerea la 1915 a picturii secolului al XIX-iea a scos 
la iveală , pe lângă pictura miraculos păstrată a veacului al 
XIV-iea , o serie de reparaţii anter ioare anului 1827. Ne gândim 
în primul rând la marginea superioară a picturii timpanului , 
cuprinzând portretul lui Iisus, fracturată prin dislocarea bolţii 
de vest şi înlocuită , probabil, în secolul al XVIII-iea , cu o 
refacere fresco-secco. 

În lacuna din extrema nordică a timpanului , pe lângă 
fragmentele de pictură originală, au putut fi surprinse două 
tencuieli de reparaţie aşternute în pripă şi cu o încercare de 
«integrare„ picturală făcută grosier. 

12 Contrar celor s u sţinute de Pavel Chihaia în Contribuţii la studiul etapelor 
de construcţie ale caselor domneşti din Curtea de Argeş, în op. cit„ p. 85. 
Autorul con si deră deschiderea din axul timpanului vestic, ca cea mai recentă 
(către 1750, data modifică rii ferestrelor) în vreme ce deschiderea în arc frânt 
cu o formă ce se răspândeşte în Muntenia în vremea lui Matei Basarab, ar fi 
mai veche. 

13 Ca ş i în alte zone Pandeleimon a evitat să marteleze barbar vechea 
pictură. În zona apostolului Petru , zugravul de la 1827 a început o martelare 
sis tema tică după care, în mod vizibil , a încetat să o mai facă . 
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Registrul care urmează timpanul vestic este consacrat 
copilăriei lui lisus14. Din păcate , din pictura veacului al XIV-iea, 
nu se mai păstrează , şi aceasta fragmentar, decât friza de 
sub timpanul vestic ce povesteşte visul lui Iosif, fuga în Egipt 
şi reîntoarcerea din Egipt. Extrema dinspre nord a frizei, 
cuprinzând o parte din figura lu i Iosif şi un fundal de 
arhitectură , aflată sub intrarea în arc frânt, este complet 
refăcută la 1827, pe noua zidăr i e ce a completat ruptura 
produsă în colţul nordic al timpanului de vest. Un fragment 
din pictura secolului al XIV-iea a fost recuperat de sub 
repictarea de la 1915 în colţul nordic al fri zei , pe peretele de 
~ub baza nordică a bolţii de vest. Ar putea fi un fragment din 
„ lntâmpinarea Domnului". 

Registrul copilărie i lui Iisus era despărţit de timpan şi boltă 
printr-un profil aplatizat, indecis ca formă, acoperit cu un 
ornament geometric, zugrăvit foarte liber. Din păcate , din 
motivul original nu se mai păstrează decât fragmente, flancând 
deschiderea din axul timpanului , şi un mic fragment, foarte 
distrus, sub „Intrarea în Ierusalim", la joncţiunea cu timpanul 
vestic. Pornind de la aceste fragmente, Norocea a refăcut 

abuziv profilul şi motivul ornamental pe întreg perimetrul de 
sub bolta şi timpanul de vest. În felul acesta au fost acoperite 
urmele secolului al XVIII -iea când s-a rezug răvit , în manieră 
de tradiţie brâncovenească , cu un motiv floral pe fond alb, 
profilul de la baza bolţii vestice. 

Din nefericire, zonele de sub această boltă, aflate deasupra 
stâlpilor de nord-vest şi sud-vest, au suferit enorm de pe urma 

14 Trecerea de la timpanul vestic la o nouă « gio rnată» se face pe fondul 
verde de la baza „Schim bă rii la faţă". Îmbinarea foarte v i zibilă precum ş i 
diferenţa de tonalitate între verdele fondului dintr-o «g io rnată » şi din cea la ltă 

ne îndeamnă să presupunem că la nivelul timpanului din bol ţ ile mari, lucrul a 
fost întrerupt fiind reluat probabi l într-o campanie următoare . 

http://patrimoniu.gov.ro



Fig. 10. Deschiderea din axul timpanului vestic înaintea operaţiunilor de 
conse1vare-restaurare. 

Fig. 11 . Detaliu cu grafilele din zona nordică a deschiderii centrale a timpanului 
vestic. Apare printre altele inscripţia de la 1649- 1650 a popii Ilie (a se vedea 
studiul inscripţii/oi). 

Fig. 12. Detaliu din zona nordică a descl1iderii centrale a timpanului vestic. Se 
disting o serie de gra file printre care ale lui Radoslav, Drăghici sau ale 
grămă ticului Mihail. Se obse1vă de asemenea linia de separaţie între pictura 
veacului al XIV-iea şi repara ţia de la 1915. 
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dislocării, fisurării şi tasării masivelor de zidărie , pierzâ'nd 
aproape în totalitate pictura veacului al XIV-iea . Fragmente 
extrem de distruse au fost detectate sub noile straturi picturale 
din secolul al XVI 11-lea şi de la 1827. Ca şi în bolta de vest, 
ultima pictură, a lui Pandeleimon, a reprodus, în cele două 
scene zugrăvite în frescă - „Uciderea pruncilor" şi „Vindecarea 
omului de draci" - iconografia secolului precedent. 

. Deschiderea în arc frânt a primit o pictură ornamentală 
complet nouă, realizată la 1915, după motivul din secolul al 
XIV-iea zugrăvit în deschiderea din axul timpanului. Din fericire, 
această deschidere centrală păstrează cea mai mare parte a 
decoraţiei originale: un câmp ornamental simplu , construit pe 
o reţea rectangulară, cu un motiv zugrăvit cu negru şi ocru, 
pe fond alb. Un incendiu a virat cea mai mare parte a tonului 
ocru în ocru-roşu. Analizele de laborator au identificat un retuş , 
probabil din secolele XVIII-XIX, al caroiajului realizat cu negru. 

Considerată câmp ornamental fără însemnătate, pictura din 
«nişa» de vest15 nu a fost niciodată atent studiată . Mai mult 
decât atât, ucenicul lui Norocea, ce se iscăleşte «Alfredos» 
în interiorul «nişei», pe parapet, a repictat grosier întreaga 
zonă , «completând» lipsurile. Cu această ocazie s-a acoperit, 
cu acelaşi motiv ornamental din secolul al XIV-iea, peretele 
ce a obturat la 1911 deschiderea din axul timpanului de vest. 
Degajată de repictări, vechea frescă din «nişa» de vest a 
oferit, prin grafitele sale numeroase, unul din · cele mai 
preţioase documente privitoare la existenţa Bisericii Domneşti. 
ln acelaşi timp documentul acesta este dovada peremptorie a 
existenţei pe parcursul a cel puţin patru secole a unei încăperi 
deasupra pronaosului. 

Carmen Laura Dumitrescu, analizând vechile fotografii ale 
Comisiunii Monumentelor Istorice din timpul restaurării Bisericii 
Domneşti şi reluând lectura Jurnalului arhitectului lancovici, a 
stabilit semnificaţia celor trei deschideri din timpanul vestic, 
obturate la 1911 : " ... elles ne communiquaient pas avec 
l'exterieur du monument mais avec un espace situa au-des
souş du nartex qui n'etait pas une simple «cachette» 16. 

ln această încăpere se ajungea prin scara din grosimea 
zidului vestic, care astăzi nu duce nicăieri, înfundându-se, prin 
zidirea deschiderii nordice a timpanului vestic, la nivelul 
ferestrei în arc frânt. 

Rămâne de văzut dacă intrarea sub bolta mică de 
norq-vest a naosului este sau nu originală. 

lntrebarea rămâne când se va fi produs catastrofa care a 
afectat atât de mult Biserica Domnească, ruinând structura de 
deasupra pronaosului, cauzând dislocarea bolţilor şi înclinarea 
stâlpilor de nord-vest şi sud-vest? 

Un detaliu scos la iveală pe parcursul lucrărilor recente 
de conservare-restaurare ne lămureşte că în veacul al 
XVIII-iea, probabil în jurul anului 1750, dislocarea bolţilor şi a 
masivelor de zidărie de deasupra stâlpilor din aripa vestică a 
naosului se produsese deja. Ornamentul floral pe fond alb, 
zugrăvit în tradiţie brâncovenească, se mulează pe dislocarea 
de la baza scenei Intrarea în Ierusalim. 

Încercând să realizăm pas cu pas arheologia straturilor 
picturale din Biserica Domnească, vom căuta să întregim lanţul 
evenimentelor care au însemnat drumul ctitoriei primilor 
Basarabi de la zidirea ei până în prezent. Cel puţin trei zone 
din biserică oferă premise interesante. Este vorba, în primul 
rând, de tabloul votiv şi inscripţia de deasupra, aşternută, aşa 
cum s-a arătat , al secco peste ornamentul original, pictat în 
frescă17 . A doua zonă este faţa de est a stâlpului nord-estic, 
acoperită de imaginea faimoasă a «cavalerului». Aceasta nu 
este imaginea unui sfânt Teodor cum s-a încercat a se 

15 Gr. Cerchez, în Restaurarea bisericii Domneşti, «BCMI», 1917-1923, 
vorbeşte despre o «ascunzătoare aşezată în podul tindei •1. Ideea este preluată 
de Maria Ana Muzicescu şi Grigore Ionescu în Biserica Domnească din Curtea 
de Ar~eş, Ed. Meridiane, 1976, p. 17 şi Pavel Chihaia, op. cit., p. 84-85. 

1 Carmen Laura Dumitrescu, op. cit„ p. 8. 
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demonstra în repetate rânduri 18 . O analiză atentă în zona 
chipului, din care se mai păstrează fragmente ale pletelor 
personajului, ne arată absenţa oricărei urme de aureolă care , 
în ciuda lacunei, ar fi trebuit să se vadă şi care ar fi existat 
cu certitudine în cazul unui sfânt militar. În acelaşi timp este 
posibilă prezenţa cândva, până la producerea lacunei de la 
picioarele lui Iisus binecuvântând, a unui ?I doilea personaj, 
reprezentat îngenuncheat sau prosternat19. ln sfârşit, o a treia 
zonă de interes este pronaosul Bisericii Domneşti . Aici confuzia 
este mare, datorită repictărilor târzii şi îndeosebi replantărilor 
de fragmente de frescă , din secolele XVIII-XIX, extrase de 
Norocea din naos. 

Înlăturarea confuziei create prin replantarea acestor frag
mente în contextul vechii picturi a pronaosului ar necesita 
găsirea unui alt spaţiu sau a altor metode de expunere a 
frescelor extrase. La această operaţiune s-ar adăuga deca
parea fondurilor şi a draperiilor arbitrar pictate în jurul acestor 
fresce replantate în zona inferioară a pronaosului; desfiinţarea 
falsului for construit probabil pentru a delimita zona fragmen
telor replantate de restul picturii; înlăturarea repictărilor 
suprapuse frescelor originale şi delimitarea picturii secolului al 
XIV-iea de suprafeţele complet refăcute . Prin asemenea 
operaţiuni s-ar clarifica lectura vechiului ansamblu pictural al 
pronaosului, dominat de ampla scenă a « Judecăţii de Apoi» 
dezvoltată pe peretele estic, începând din bolta centrală . ' 

RERUME 

Les minutieuses recherches el etudes entreprises en 1991 par le prof. 
Dan Mohanu et son equipe a l'Eglise-Princiere de Curtea de Arg eş, dans la 
zone du tympan ouest de la nef el des voOtes du nord-ouest el sud-ouest, 
ont revele certaines donnees importantes au sujet du monument. L'article s'en 
occupe el souligne Ies aspects suivants: 

- Tout au long des plus de six siecles d'existence !'edifice a subi l'outrage 
du temps, notamment dans Ies premieres decades du XV llle siecle, comme 
le prouvent Ies destructions et le desordre constates au niveau de la voOte 
nord-ouest el du tympan ouest, par suite de l'ecroulement de la mai;:onnerie 
du câte de la piece autrefois affectee au docher el situee au-dessus du 
narthex de l'eglise. La consequence de ce choc puissant est evidente dans 
l'inclinaison, autrement inexplicable, vers l'interieur de l'eglise, des massifs 
piliers du câte ouest, el tout specialement du pilier de la partie nord-ouest. 

- Ces destructions - comme d'ailleurs aussi celles survenues ulterieure
ment - ont implique des refections el de nouveaux repeints du sanctuaire 
vers 1750, executes par le zographe Radu, puis en 1827, rea lises par le 
zographe Pantaleon, enfin en 1915 par le peintre d'icânes D. Norocea sous 
l'egide de l'ancienne Commission des Monuments Historiques. Celte derniere 
intervenlion sur la peinture s'effori;:a de rendre aux fresques leur caractere 
unitaire. Mais ceci n'a conduit qu'a une fausse unite de style, qui de plus 
dissimule l'evolution a travers le temps de !'edifice, rendant jusqu'a ce jour 
impossible la connaissance de certains aspects de son existence en ce qui 
concerne la structura de la peinture a la suite des refections subies. 

- Les recherches faites dans la niche situee dans l'axe du tympan ouest 
ont prouve le râle de cette niche des Ies premiers temps du sanctuaire : Les 
deux autres ouvertures qui l'encadrent ont ete pratiquees ulterieurement, 
probablement au XVllle siecle. 

- De grand interet egalement sont Ies observations que l'on a pu faire 
en analysant Ies fresques du tympan ouest dominees par la scene de la 
Transfiguration ou de la zone nord-ouest, notamment dans la partie ou se 
trouve representee La Resurrection de Lazare. 

En conclusion, on y specifie que Ies fecondes investigations de l'annee 
1991 seront continuees par de meticuleuses etudes du panneau portant Ies 
effigies princieres (dans la ne! de l'eglise), ainsi que du personnage (le 
«Chevalier») represente sur le pilier du nord-est, en l'espace sur le câte 
faisant face au sanctuaire ; enfin, Ies prochaines etudes examineront aussi le 
narthex ou, entre autres, on compte ecarter la ceinture profilee introduite par 
Ies restaurateurs de 1915, afin de pouvoir delimiter Ies fresques implantees 
ici apres avoir ele extraites de la ne!. 

17 Daniel Barbu, Pictura murală din Ţara Românească În secolul al 
XJV-lea, Ed. Meridiane, 1986, p. 26. 

18 Pavel Chihaia, op. cit., p. 136-138. Maria Ana Muzicescu şi Grigore 
Ionescu , op. cit., p. 24; Nicolae Constantinescu , Curtea de Argeş (1200-1400), 
Ed. Academiei , 1984, p. 19; Daniel Barbu, op. cit. , p. 27. 

19 Carmen Laura Dumitrescu, op. cit„ p. 43. 
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Fig. 13. Cele două inscripţii descoperite în des
chiderea centrală a timpanului vestic: cea din 
vremea voievodului Basarab scrisă de grămăticul 
Dimitrie şi cea din timpul voievodului Alexandru 
scrisă de Tudor grămăticul (a se vedea studiul 
inscripţiilor) . 

Fig. 14. Deschiderea din axul timpanului de vest 
după înlăturarea repictărilor de la 1915 din cam
pul vechii picturi. 
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