
li Timpanul de vest al naosului şi inscripţiile descoperite· 

Din ansamblul info rmaţiil o r desprinse în urma minuţioase i 
investigăr i a timpanului vesti c, grafitele ne aduc, desigur, 
interesante date, ce se co relează istoriei multiseculare a 
lăcaşului . Cu toate că fusese ră detectate din 1915, de către 
restauratorii picturii - ne referim la luc rările executate de 
D. Norocea 1 - ele nu au consti tuit atunci o preocupare a 
acestora. În raport cu numărul mare al însemnărilor murale 
din altarul l ăcaşului sau de pe stâlpii din naos, totalizând mai 
bine de 250 de in scri pţii 2 , micile „cronici" din amintita nişă nu 
păreau a mai oferi elemente de referinţă. Lecturarea lor cu 
atenţie vădeşte totuşi , contrariul. Pentru a le desluşi semni
ficaţia şi a le înţelege rostul trebuie mai întâi urmărită 
succesiunea lor în timp, căci , numai prin fixarea unor repere 
cronologice se pot întreprinde apoi demersuri în vederea 
identificăţii - în măsura posibilului - a celor ce şi-au înscris 
numele aici. 

Din rândul textelor sgrafitate pe laturile de nord şi sud ale 
deschiderii din axul timpanului , peste 30 au fost descifrate cu 
certitudine, iar pe alte câteva le redăm într-o transcriere 
probabilă. O privire de ansamblu asupra tuturor acestora relevă 
faptul că în 17 cazuri , cei ce şi-au înscris numele sunt 
grămătici şi paraclisiarhi. Datorită deteriorării picturii de-a lungul 
timpului , în trei locuri pentru primii menţionaţi şi în patru situaţii 
ce-i privesc pe cei l a lţi , nu mai sunt lizibile acum decât atribuţiile 
deţinute od ini oară de ei. In sc ripţiile ne amintesc, de asemenea, 
de cinci preoţi ş i un diacon şi de a lţi 14 locuitori , ale căror 
profesiune, dregăto ri e sau loc de obârşie nu sunt însă indicate, 
ceea ce consti tui e, evident , o dificu ltate pe calea stabilirii 
identitătii lor. 

o singură excepţie în privinţa determinării timpului în care 
a fost î n scrisă informaţia epig rafică ce ne preocupă o constituie 
aceea n fl n tă la limita supe rioară a peretelui nordic al ni şe i , şi 
anume nw~ n<>n (A) 11AWat: M.'T' .,Cfaţ"H (a scris popa Ilie; leat 
7158 [ 1649-1650)). 

Fig . 1. 

' Pentru spri jinul acordat de prof. Dan Mohanu la cercetarea inscripţiilor 
din nişa timpanului vestic, pentru materialul ilustrativ, fotografii şi decalcuri , ce 
i-au fost puse cu bunăvoinţă la d is poz iţi e, C. Bă la n îi aduce şi pe această 
cale mulţumi ri l e cuvenite, mulţumiri adresate şi colectivului de specia li şti 

restauratori . Ne înd reptăm recunoştinţa noastră, pentru sprijinul primit, ş i faţă 
de distinsu l nostru coleg, Nicolae Constantinescu, de la Institutul de Arheologie 
al Academiei Române, precum şi fa ţă de Di recţi a Monumentelor Istorice, 
îndeosebi a Domnu lui Sergiu losipescu, ş i , to todată, faţă de Muzeul din Curtea 
de Argeş, a Domnului Nicolae Moisesc ş i a Domnişoa re i Elena Teodorescu . 

1 Informaţi i comunicate cu decenii în urmă de pictorul D. Norocea, care 
presuopunea că inscripţiile în cauză aparţineau unei perioade mai târzii, faţă 
de vremea la care fusese c l ădit lă casul . 

2 Materialul a fost detectat de noi ş i înco rporat în voi. Inscripţii medievale 
şi din epoca modernă a României. Judeţul istoric Argeş (sec. XIV-1848). 
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Numele prelatului este precedat - în plan inferior - sau 
1irmat - în zona de deasupra - de iscălitura lui: nt.>n(o.)

4 KHpbKA 3 (popa Chirăca) , a lui n~n(<l) MA.H~ wenMC-~ 

n01\H f ;cq 
Fig. 2 

(popa Manea a scris) , precum şi de grafitul nH~ 11on(d) P4llV6 

(a scris popa Radu). 

Fig . 3. 
Vom remarca totodată că elemente de cronologie , mai puţin 

semnificative pentru datarea inscripţiilor prezente aici , dar 
interesante sub aspectul circulaţiei lor în mediul popular, însoţesc 
semnăturile a doi grămătici : AH~f>t. nw~ rpd""a<'VHfCbf~fri! 
(Decembrie; a scris gramaticul Gherghe) şi nttt. P'p~&'l'M(N] 
"""; o.tt~p~7 

(a scris gramaticul lli[e]; decembrie) . 

Fig . 4. 

3 Numele este întâlnit în onomastica din zona Arg eşului , mai ales din 
spre mijlocul sec. al XVII-iea. Pre l aţi omonimi figurează ca martori în diferite 
acte privind v i aţa din vechea reşedinţă domnească de la Curtea de Argeş . 

Grafitul în cauză , ca ş i cel ce-l urmează datează din a doua jumătate 
a veacului al XVII-iea. 

5 In scripţia aparţine sec. XVI . 
6 Ilizibi l acum; întregirea ne apartine. 
7 ' 

Pentru el ct. PI. 1, fig . 2. 
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Există prin urmare reale impedimente în încercarea de a 
restitui şirul cronologic al inscripţi i lor murale din timpanul de 
vest al naosu.lui . Şi aceasta cu toate că aici sunt inserate mai 
multe nume de grămătici , care , în două situaţii , precizează 

chiar faptul că au scris în domnia lui Basarab voievod sau a 
unui Alexandru vodă, dinaşti nu uşor de identificat, de vreme 
ce alţi omonimi ai lor s-au aflat în scaunul Ţării Româneşti , 

pe durate lungi de timp, pornind din secolul al XIV-lea8 . 

Greutăţile ce se fac simţite pentru aprecierea vremii în 
care au fost sgrafitate însemnările murale din deschiderea 
centra l ă a peretelu i vestic al naosului , îndreaptă , fireşte , atenţia 

spre un făgaş , adesea folosit , şi anume la datarea lor după 
caracteristicele grafiei. Dar, în situaţia de faţă , şi această 

alternativă impune multă prudenţă ţinând seama de numărul 
mic de surse epigrafice cunoscute din perioada de după 

întemeierea statului9 şi mai ales de împrejurarea că lăcaşurile 
din Ţara Românească nu conservă nici un ansamblu de pictură 
ori ginală din veacul al XV-iea . Astfel suntem lipsiţi de mărturiile 
necesare pentru aprecierea evoluţiei grafiei , a particularităţilor 

scrierii murale. 
Apelul la izvoarele documentare în vederea identificării 

acelora care s-au iscălit în nişa în cauză , în special a 
grămăticilor , nu este - de asemenea - lipsit de dificultăţi. 
Amintim cu deosebire sărăcia surselor documentare interne, 
ştiut fiind că pentru perioada de până la 1500, acestea 
totalizează cca 320 de acte10 , elaborate de-a lungul a mai 
bine de 250 de ani . Nu trebuie apoi uitat faptul că penuria 
izvoarelor redactate în cancelariile domneşti se face simţită 

chiar în etape de mai mare stabilitate, cum a fost spre pildă 
aceea a lui Neagoe Basarab (1512- 1521), voievod din vremea 
căruia sunt cunoscute aproximativ 120 de acte 11 . Ulterior, 
numărul documentelor interne va spori treptat. în special din 
a doua jumătate a secolului al XVI-iea, ajungând , spre 
exemplu, în timpul lui Alexandru al II-iea Mircea (1568-1577), 
prin urmare într-un interval tot de cca 10 ani , să înregistreze 
o creştere de peste patru ori , în raport cu etapa precedentă1 2. 

Datorită acestui fapt, cei ce s-au semnat în nişa timpanului 
vestic îşi pot găsi mai lesne identităţi în onomastica epocii 
respective, dar analogiile stabilite fără dovezi concludente în 
ce priveşte numele comune: Dumitru , Gherghe, Ilie, Radu, 
Şerban, ş.a„ chiar dacă sunt însoţite de unele determinative, 
pot genera erori. De aceea, pentru a aprecia cât mai exact 
succesiunea cronologică a grafitelor apar necesare şi alte 
demersuri , pe făgaşul stratigrafiei - revelator - cum se va 
vedea, în determinarea cu probabilitate , a ordinii în care ele 
au fost înscrise. La capătul acestei cercetări ne-a apărut 
evidentă concluzia că pe peretele nordic al nişei inscripţiile se 
desfăşoară în suită cronologică pornind din zona de mijloc, 
către partea superioară , deşi, în spaţiile mai largi dintre 
acestea, ulterior au fost sgrafitate şi alte nume. 

Din rândul micilor „cronici murale" asupra cărora ne vom 
opri mai întâi , ţinând seama de locul ce-l ocupă , de elementele 
grafice ş i conţinut , numărându-se deci printre cele mai vechi 
grafite de aici , remarcăm formularul slavon, parţial lizibil : 

8 Cf. Istoria Romaniei în date, sub red. lui C.C. Giurescu, Bucureşti , 1971, 
p. 453-455. 

9 CI. V. Drăghiceanu , Curtea domnească din Argeş, Note istorice şi 
arheologice, în „BCMI", X-XVI (1917- 1923), p. 31, 32, 44, 50, 55, 57; să se 
vadă ş i P. Chihaia, Din cetăţile de scaun ale Ţării Romaneşti, Bucureşt i , 1974, 
p. 19 ş i foto fig . 2-4, după p. 80; N. Constantinescu, Curtea de Argeş 
(1200- 1400). Asupra începuturi/or Ţă rii Romaneşti, Bucureşti , 1984, p. 42-43 
şi desen la p. 44 . 

·ia Ct. Documente Romaniae Historica , B, Ţara Romanească, I 
(1274- 1500) ,ed. de P. P. Panaitescu ş i D. Mioc, Bucureşti , 1966 (DRH,B) 

11 CI. Ibidem, 11 (1501- 1525). ed. de Şt. Ştefănescu ş i C. Diaconescu, 
Bucureşti, 1972, p. 193- 405. 

12 Cf. Ibidem, VI (1566- 1570), Bucureşti, 1985, p. 93-312; ibidem, VII 
(1571- 1575) , B ucu reşti , 1988, p. 1- 352; a se vedea şi Documente privind 
istoria Romaniei. veac. XVI, B, Ţara Romanească, vo i. IV (1571-1580). 
Bucureşti , 1952, p. - 294. 

.. . 
13

re11M."TMH ... 
14

(-) M 0TM•b 6t~rt Q(> rf>&M<l'THK 
Mc:Ut't. ll't.1J6n• '>to.TMÎil ... („. gramaticu „ . şi Stan l-a ales pe 
Mane·a gramaticu, <care> i-a tocmit pe <alţi> confraţi) . Informaţia 
epigrafică consemnează , aşadar, modul în care unii dintre ştiutorii 
de carte erau primiţi printre îngrijitorii lăcaşului curţii domneşti 

argeşene, aflaţi în subordinea eclesiarhului , păstorul scriptelor şi 
supraveghetorul activităţii de întreţinere a valorosului edificiu 15. 

Rostul însemnatei ctitorii a Basarabilor, sub oblăduirea 

căreia s-a desfăşurat - fără îndoială - o activitate căr
turărească pe durate mai lungi ale timpului , chiar şi atunci 
când capitala statului s-a aflat statornic la Târgovişte şi 

Bucureşti, este vădit şi de prezenţa grămăticilor, atestaţi în 
diferite alte zone ale bisericii , nu numai în deschiderea din 
axul central al timpanului vestic16 , ca o mărturie a continuităţii 
procesului de învăţământ , promovat odinioară aici , în cadrul 
cancelariei domneşti_ 

Fără a stărui acum asupra referinţelor ce pun în lumină 
preocupări în sfera cultural-eclesiastică , mai puţin cunoscute, 
din existenţa fundaţiei princiare de la Curtea de Argeş, vom 
evidenţia în mod deosebit textele ce ne pot conduce la 
stabilirea limitelor cronologice în care se înscriu , pentru a fixa 
- pornind de la acestea - succesiunea în timp a grafitelor 
aflate în plan inferior sau în spaţiul de deasupra lor. Este 
vorba de inscripţiile aflate în zona superioară a aceleia cu 
formular slavon, deja amintite, şi ·anume rdB n{H)C~ 
rlt)clM(~)'l'[N.gE. A•A\twfMr nA~4MAMCMW~X El"b ~Hll 
&Aec.~~ld 1M>tB~A4" (am scris eu gramaticu Dumitru, 
paracfisiarhu/, în zilele lui Basarab voi~vod) , căreia i se aliniază în 
plan ascendent informaţia epigrafică '"+ 4i!lb nMc4X ToyAWfli 
r~4M4TMK, n~~4"4:\M~'4W~, !.'b AHll l'1A€.~4(1t)A(~}64 
S(>K&OAll"' (am scris eu, Tudor gramaticu, paraclisiarhu, in znele 
lui Alexandru voievod; cf. pi. 1, fig. 3-4). ln vederea datării lor 
trebuie să se ţină seama atât de rezultatele ultimelor investigaţii 
istorico-arheologice17, care aşează începutul actualului lăcaş în 
anii 1365-136918, cât şi de analiza formularului ce îşi găseşte mai 
de grabă corespondente în acelea dintr-o etapă ulterioară19 . 

Definitorii ne apar totodată observaţiile asupra stratului de 
pictură originală dezvăluind nu numai striaţii în structura 
frescei , ci şi fisuri , pe care cei ce şi-au însemnat numele în 
deschiderea centrală a timpanului vestic au fost chiar nevoiţi 
să le evite. Relevăm în acest sens că Tudor grămăticul şi 
parac/isiarhul, sgrafitând numele voievodului Alexandru , a 
trebuit - datorită existenţei unei crăpături - să lase un spaţiu 
între literele „l (e) ş f .~··20 (x). Deteriorările produse la nivelul 

13 Inscripţie acum ilizibilă . 
14 Siglele sgrafitate în continuare nu permit o lecutră coe ren tă. În partea 

superioară se distinge termenu/fi\&~~ Mt\'1~\4tl~(paraclisiarh) , iar sub el 
şi în continuare siglele la care ne-am referit pare să fi fost scris H1u'CA 
lwtt] (Nicodim?). În formularul de la pi. I, fig. 1, am redat în transcriere 

numai partea în care lectura a fost efectuată cu certitudine . După grafie 
inscr~ţia se situează pe la începutul secolului al XVI-iea. 

5 Referindu-ne la paraclisiarhi, relevăm că termenul este de origine 
greacă, dicţionarele de specialitate dându-i echivalentul de paracliser, îngrij itor 
al biserici i. Sensul exact al cuvăntu lu i este de sub eclesiarh, ajutor al acestuia. 
D" circulaţie mai restrânsă el apare citat, cu deosebire, la fundaţiile domneşti 
şi ale marii boierimi. Cu o formulă apropiată şi anume de paramonar - tot 
de influe nţă grecească (de l a111l<itf"ll:~VW" · în înţe les de apropiat, fidel) , îl 
întâlnim la Mănăstirea Bi striţa , ctito1ia Craioveştilor, unde, la 1627, figurează 
un „păzitor al bisericii şi paramonar al marelui eclesiarh". Paraclisiarhl sunt 
cunoscuţi pănă târziu , căc i la, Mănăstirea Neamţ, din Moldova, monahul 
Amvrosie paraclisiiarhu, se semna la 1761-17662, pe o Psaltire copiată acolo, 
încă din 1579 (cf. P. P. Panaitescu, Manuscrisele slave din Biblioteca 
Academiei RPR, /, Bucureşti , 1959, p. 133 ş i 261 ), 

16 Cf. V. Drăghiceanu , art. cit., p. 36, cu referire la David, Manole 
grămătici ş.a . cum au fost Ilie, Stan sau Mandul logofăt , precum şi Goiceanu 
grămăticu/ (cf. pentru acesta din urmă Dan Mohanu, O nouă etapă în 
conservarea şi restaurarea picturilor murale din secolul al XIV-iea de la Argeş. 
Absida altarului, în „RMM"-MIA, XX (1989), nr. 1, p. 58, fig ._ 27 şi p. 59). 

17 Cf. N. Constantinescu, op.cit„ p. 146-148. 
18 Ibidem. 
19 Unele analogii pot fi întâlnite în formularele documentelor interne 

dinsP.re sfârşitul secolului al XV-iea - veac XVI (cf. DRH,B, /- VII ). 
2° Cf. şi Pl.1 , fig. 4. 
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picturii, nu numai aici, dar şi în alte zone ale nişei , constituie 
dovezi de necontestat că inscripţiile lecturate de noi aparţin 
unei vremi în care zugrăveala prezenta semne „de îm
bătrânire". 

Coroborarea datelor înfăţişate mai sus conduc fără îndoială 
la constatarea că dinaştii menţionaţi în cele două texte nu pot 
fi identificaţi ca Basarab I (c . 1310-1352) şi că urmaşul său 

Nicolae Alexandru (1352-1364) , ci cu alţi domnitori , de mai 
târziu. 

Răspunsurile la întrebările fireşti privind identitatea celor 
doi voievozi şi a timpului în care s-au aflat în scaun sunt 
condiţionate de aprecierea ordinii înscrierii grafitelor în spaţiul 
respectiv. În legătură cu acest fapt observă că Dumitru 
grămăticul şi parac/isiarhul, sgrafitând inscripţia relevată mai 
înainte, a fost obligat să o arcuiască, în forma unui segment 
de cerc, în partea ei finală , ca urmare a existenţei altei 
informaţii epigrafice, prezentă aici dintr-o etapă precedentă. Ea 
se desfăşoară , în parte, în plan oblic, de-a lungul unei 
componente a desenului rectangular al veacului al XIV-iea, şi 
aparţine grămăticului llie21 . 

Revelator se vădeşte apoi a fi modul în care celălalt 
grămătic , Tudor, a incizat următorul mesaj, în vremea lui 
Alexandru vodă , căci el a folosit ca reper liniar grafitul 
precedent, din domnia lui Basarab, pe care l-a urmat -
echidistant- apărând ca şi acesta, uşor arcuit în partea sa de 
sfârşit22 . Succesiunea lor ne oferă astfel posibilitatea stabilirii 
cu certitudine a unei cronologii , ştiut fiind că un voievod cu 
numele Alexandru , care să ocupe scaunul ţării, după principele 
Basarab, nu a putut fi decât Alexandru al II-iea Mircea23 
(1568-1577). Aprecierea , din punct de vedere al grafie·i, între 
cele două inscripţii , nu lasă nici un dubiu în a afirma că 
precedenta, înscrisă de Dumitru grămăticu , trebuie aşezată în 
domnia lui Neaga~ Basarab24 ( 1512- 1521) , vreme în care 
reşedinţa de la Curtea de Argeş a cunoscut o remarcabilă 
înflorire2s. 

La capătul acestor constatări , privind în ansamblu grafitele 
de pe latura nordică a nişei , putem conchide - cu justificat 
temei - că felul în care se succed, de la mijlocul peretelui şi 
până la limita superioară, reflectă , în principal , însăşi ordinea 
constituir'ii lor în timp. 

Acum, urmând şirul acestor inscripţii , deci după vechimea 
lor, pornind din planul median al deschiderii centrale a 
timpanului vestic , redăm lectura numelor descifrate cu certitu
dine, dar şi cu probabilitate, însemnări murale . aparţinând în 
bună măsură secolului al XVI-iea , şi anume: faAMA<l.a; 
A~"brM'426 (Radoslav; Drăghici) , al unui omonim:f<lAO(f\<lB 27 

Fig . 5. 

2 1 Pentru el ci . p. 2 şi nota 7. 
22 CI. supra nota 20. 
23 CI. Is toria României în date, loc.cit.; precizăm că un voievod Alexandru 

- Alexandru Aldea - s-a aflat în scaunul ţă rii la 1431- 1436, însă înainte de 
un Basarab voievod (cf. ibidem). 

24 CI. Ibidem; relevăm că alţi voievozi cunoscuţi în sursele timpului sub 
numele Basarab, au fost Basarab al II -iea (1442- 1443), Basarab cel 
Bătrân-Laiotă (1473, 1474, 1475-1477 - cu întreruperi) şi Basarab cel 
Tânăr-Ţepeluş (1477-1482 - cu întreruperi) , personaje mai puţin semnificative 
pentru istoria Curţii de Argeş. 

25 CI. şi P. Chihaia, op. cit. 
26 Urmele unor grafite se mai disting în apropierea numelui Radoslav, în 

partea dinspre vest. 
27 Iscălitu ra, aflată în plan inferior, aparţine probabil , tot celui menţionat 

mai înai nte. 
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(Radoslav), urmat de iscălitura: C.'1'~[K]4tY) (Sta(n)ci[u?)), apoi 
în zona inferioară de numele:A"il'WO\\ "'<>(.T&H(.iitt)28 (Diacon 
Constan[din]?). În spaţiul de deasupra numelor Rados/av şi 
Drăghici, relevate mai sus, apare semnătura : t rţ>~a'1"UHt. 
MM)tau~i.29 (+gramaticul Mihail) . 

Fig. 6 

În planul următor se distinge apoi înscrisul în limba greacă, 
dar cu litere chirilice : tX~}Hie„,-b[L~os] b \{o~J-4"" 30 (+ gra
maticul Cosma), deasupra căruia se mai poate descifra, parţial , 

inscripţia : 1'QA~~&y31 iar în zona superioară a acesteia este 
figurat formularul slavon cu referire la alegerea gramaticilor 
parac/isiarhi, redat mai înainte32. 

În câmpul ascendent se profilează apoi unul din grafitele 
ce pot fi datate din spre mijlocul secolului al XV-iea - veac 
XVI început, datorat lui : K~rK41> 33 (Buicea) , alături de care, 
spre vest, şi-a înscris numele: n"e ~<>-3M;a.t?l 34 (a scris 

Fig . 7. 

Cozma?) , iar către latura estică apare însemnarea murală : 

n~MbMM 1rtoen<:>)AM, ill~~~~\H~î)~„ n(pomeneşte , Doamne , 
Şerba[n] „ .acesta din urmă aparţinând , probabil , perioadei 
din spre sfârşitul secolului al XVI-iea - veac XVII primele 
decenii . 

28 Relevăm că în zona în care a fost refăcută tenGuiala, de la limita 
numelor amintite, a fost adus la lumină , cu prilejul lucrărilor de restaurare 
intreprinse în 1992, un grafit înscris pe rostul dintre cărămizi relevând, probabil 
numele: t\'\<iHÎi („.Manea?„.), databil din vremea ce a premers execu
tarea ficturii în sec. al XIV-iea. 

2 În spaţiul de deasupra numelui Mihail şi până către acela al lui Kosma, 
din planul superior, se desfăşoară un motiv liniar. 

30 Grămăticul s-a iscălit probabil, către ultimele decenii ale sec. XVI -
prima jumătate veac XVI I; el a folosit la înscrierea numelui său şi o siglă 
grecească, litera „m" (m). De o parte şi de alta a semnăturii lui, către vest 
şi spre marginea de la est, se mai disting fragmente de inscripţii amintind de: 
M~4W~,.,~f1tlA\,µ] („. paraclisiarh„.), atribut ce se repetă către est 
[n~~6 M"HtlMhi~~"'bf„paracli siarhul}, urmat de in scripţia : '1"~ l'}>~"
('11t~1 (a scris ramaticu„„ .) 

Litere le figurate aici sunt: <>yYll ~ (ou g p r). Iscă litura se alătură 

celor din veacul al XVI-iea. 
32 Cf. supra , nota 14. 
33 În partea inferioa ră a numelu i său şi al celui ce urmează se mai disting 

fragmente dintr-un grafit~Mb41AAţ.ţ~HC.~~"h (paraclisiarhul) . . _ _ 
34 Deasupra iscăliturii sa~e şi a numelui lui Buicea a fost sgralitata o alta 

insemnare. mura lă,parţia.I lizibilă :~~~~H.:'MC~~~. „ B.:\llAAl!l~".'~~?l 
(„. paracltsiarh Vlad voievod?), car~ . dupa grafie ş1 locul unde se afla 1nscnsa 
ar putea aminti de Vlad cel Tânăr (1510-1512). 

35 Inscripţia este înscrisă într-un ifegment de cerc, după o unică practică 
întâlnită aici. în partea de sfârşit, literele figurate, greu lizibile, par a indica 
lectura incertă:80JA&011~(voievod) , cu referire la Radu Şerban? (1602-1610}. 

36 Pentru acest onomastic cf. şi N. A. Constantinescu , Dicţionar onomastic 
românesc, Bucureşti , 1963, p. 238 şi 395, cu referire la numele Cilibiu, din 
care derivă. 
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Continuând prospectarea inscripţiilor din nordul nişei, în 
zona de ·deasupra figurează un: mtt \ţ.4'\4ntt 36 (a 

Fig. 8. 

scris Ţalap9 , mărginit spre vest de însemnarea ce amintaşte 
de un: ·,~~6H(4)c&t 37 (ieromonaf ... ), iar în planul 
superior de iscălitura lui :T~rAW~b ~[ 4A\4"1'MH]38 (Tudor 

Fig. 9 

gr[ămătic]) , mărturii care se situează de asemenea în secolul 
al XVI-iea. În dreptul lor, către est şi-a sgrafitat numele Ilie 
grămăticul , menţionat deja39. · 

În plan ascendent se înscriu informaţiile epigrafice din 
domniile lui Basarab voivod şi Alexandru vodă, asupra cărora 
am stăruit mai înainte40, ca şi semnăkJra gramaticului Gherghe 
relevată şi ea.41 

Fig. 10. 
Către zona superioară , printre ultimele grafita, poate fi 

întâlnit şi acesta: -t 4~'3. nMe"'C C'1'<>MM042 (t am scris eu, 
Stoico) , databil tot din secolul al XVI-iea, inscripţie urmată 
apoi de iscăliturile - din veacul al XVII-iea - ale clericilor 
şi ele înfăţişate în paginile precedente43. 

Spre deosebire de numărul mai mare de însemnări murale 
prezente pe latura nordică a nişei, pe cea de la sud sunt 
înscrise doar 13 nume, din rândul cărora nouă au putut fi 
descifrate cu certitudine44. Ele amintesc şi aici de grămătici : 

'1t\t r~4.Mc1'TMt< 4\'f"'MT~" (a scris Qramaticu ~imitrl) şi : 
nwt r~4A\O.TM·~"b 8"~· ·. 45 (a sens gramaticul Viă. „ ), 
de preoţi şi diaconi şi anume: ·non l~) MMt"41 

36 Pentru acest onomastic cf. şi N. A. Constantinescu, Dicţionar onomastic 
rom~nesc, Bucureşti , 1963, p. 238 şi 395, cu referire la numele Cilibiu, din 
care derivă . 

37 Lectura numelui nu a putut li încă restituită. 
38 Cel ce s-a i scălit aici este posibil să fie identic cu gramaticul şi 

paraclisiarhul, autor al însemnării murale din domnia lui Alexandru voievod. 
39 Cf. p. 2 şi nota 7. 
4° Cf. p. 5 şi PI. I, fig . 3-4. 
41 Cf. p. 2 şi nota 5. 
42 El s; semnează şi în partea inferioară a acestui grafit, astfel:M nM e 

CT~t\Wl<>.1 (şi a scris Stoic[o]) . . 
43 Să se vadă p. 2, fig. 1-3. 
44 În alte cazuri, grupurile de litere existente nu ne-au îngăduit să restituim 

o lectură, de p ildă -siglele „M N N", apoi „T a" sau .I I O A", ce precede 
semnătura lui „Dimitri"; în acst ultim caz am putea accepta lectura .INDR[EA]", 
formă derivată din popularul .Andrea" - decembrie. 

45 după grafie se situează în rândul grafitelor din veacul al XVI-iea. 

(popa Chirca)46, prelatul; .n O n b l-1*-N8 47 (popa 
lianev}, apoi: AM ... K<>H KOCT4."A"" 4B (diiaconul Costandin) . 

Alte câteva semnătu ri ne mai amintesc de un:C~°ilttb49 
(Samsan) , de:GTHH 50 (St[ă]ni) , ca şi de i scăliturile: mtţ 
AMMWl'~M 51 ( ascis Dimitri) sau: aw:. \\f.\\b 52 (a scris 
Nenu). 

Stăruinţa pentru a descifra toate aceste mărturi i ep.igrafice, 
de a le încadra într-o dimensiune tempo rală , ar putea conduce 
la identificarea măcar a unora dintre ele. Există însă 

impedimente, cu deosebire pentru onomasticele întâlnite 
adesea în apelativele răspând ite pe arii largi ale ţării , datorită 

faptului că în intervale relativ scurte de vreme apar diferiţi 
dregători sau clerici omonimi. Iar în ceea ce-i priveşte pe 
grămăticii sluj itori la lăcaşul domnesc argeşean , ca para
clisiarhi, identitatea lor nu poate fi sta bilită decât în raport cu 
mediul de viaţă în care s-au aflat. În pofida investigaţiilor 
întreprinse în sfera izvoarelor interne, pentru această categorie 
de slujbaşi , prezenţi la Curtea de Argeş , nu am găsit 

informaţiile necesare ident ificării lor. 
Dacă avem însă în vedere unele referi ri documentare la 

localnici din vechea reşedinţă domnească , atunci , anumite 
analogii ar trebui dezvăluite. Sub forma probabil ităţ i i, relevăm , 

spre pildă , o atare corespondenţă între numele celui ce s-a 
semnat pe latura de la nord a nişei şi „Radoslav", de la 
„Argeş", atestat la 1526 august 2953. Tot astfel „Ţalapt" şi-ar 
putea găsi o identitate în rândul diacilor, grămăticilor şi 

logofeţilm de cancelarie, din ani i 1528- 156854. O posibilă 
apropiere între' pisarul Gherghe, care se iscălea în luna 
„andrea", şi scriitorul omonim al cărţi lor domneşti din 1542 
februarie 20, de la Curtea de Argeş55 , trebuie avută, de 
asemenea. în vedere. Lispiţ i de repere sigure nu ·vom stărui 
asupra acestui aspect, maf greu de eluCidat în stadiul actual 
al investigaţiilor noastre. 

Toate însemnările murale din · deschiderea axului central al 
timpanului de vest al naosului şi în special prezenţa 

grămăticilor parac/isiarhi şi a preoţi lor fac dovada, de necon
testat, a unei activităţi ce se desfăşura în amintitul spaţiu . De 
la nivelul nişei de aici , se putea trece ţinân <;i seama de 
trebuinţele bunei desfăşu rări a servicii lor liturgice, în încăperea 
clopotelor, ceea ce vădeşte caracterul ei funcţional. Dar, 
informaţia epigrafică supusă cercetă ri i de faţă ne dezvăluie , 

totodată , legăturile ş i interesul contemporanilor pentru fundaţia 
domnească de i nestimabilă valoare, din Curtea de Argeş . Ea 
se însumei=iză datelor, dintr-o perioadă mai puţin cunoscută a 
lăcaşului, contribuind astfel la l ărg i rea cadrului i nvestigaţi ilor 

privind trecutul vechi i ctitorii. 

46 ·Prelatul, cum am mai amintit, s-a i~că l it şi pe latura de la nord a nişei 
(ci. p.233) 

47 El se semnează şi Îfl partea i n feri oară a numelui acum relevat şi 
anume în forma n~(nd] 1'1c:'.lHK (popa lan<e>v, grafi t databil din secolul 
al XVII-iea. 

48 Iscăl itura datab i lă după mij locul secolu lui al XVII -iea. 
49 În dreptul său , către vest, se mai disting urmele unui grafit, acum 

ilizibil. · 
50 Probabil, formă derivată a numelui Stan. 
51 Nume ce se încadrează - după grafie - vremii de după mijlocul 

secolului al XVII-iea. El este precedat de siglele care ar putea sugera lectura 
„INDRJEA]" - decembrie (cf. supra, nota 44). 

5 În partea superioa ră a literelor,H„'(nu), este fig urat un (ea); i scălitura 
se încadrează veacului al XVII -iea, către mijloc. 

53 Cf. DRH, B, III , p. 56. 
54 Ibidem, p. 58, 96, 182, 183, 194, 204; ibidem, V, p. 352. 
55 Ibidem, IV, p. 150 şi 151- 152. 
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