
MONUMENTE ALE ARHITECTURII LEMNULUI DIN SUD-VESTUL 
JUDEŢULUI ARGEŞ 

Zona sud-vestică a Argeşului este traversată de apa 
Cotmenei, de la interferenţa Piemontului Cotmeana 

cu Cîmpia înaltă a Piteştilor pînă la confluenţa sa cu rîul 
Vedea, în Cîmpia Găvanu-Burde~. 

Dezvoltarea aşezărilor umane în lunca Cotmenei a 
fost fovorizată de condiţiile climatice şi de sol (soluri 
negre, slab argiloase, compacte, slab humifere asociate 
cu soluri silvestre podzolice). ...--.. 

- . o consecinţă a defrişării pădurilor de (c~r şi 
gîrniţă, s-au extins suprafeţele destinate terehufilor 

ricole, principala ocupaţie a locuitorilor constituind-o 
cultivarea cereialelor 1. Cu rar e excepţii, aşezările sînt 
dispuse în imediata apropiere a cursului apei, şoseaua 
modernizată spre Turnu Măgurele avînd un traseu, în 

al ~alel cu rîul Cotmeana, pe care îl traverseaz~1 
în localită\;i e: Cieşti şi Hî1eşti. Densitatea aşezărilor 
din sud-vestul Argeşului este mai pronunţată compara
tiv cu r estul cîmpiei sudic;e 'a judeţului. De altfel, şi 
densitatea populaţiei din zonă variază între 50- 110 
loc;µitqri, în timp ce în restul cîmpiei argeşene se în
regisfrau, în 1972, între 50-80 locuitori pe km2. !n 
ultima perioadă, regruparea aşezărilor rurale în lungul 
acestei axe de intensă circulat~e rutier'ă se m anife ' tă 
î1: special, î~ zona locali:ăţilor' Hî~şti şi Stoh1j~i3, i~; 
B,1rla - staţiune balneara cu ape termale - se m scrie 
v~rtiginoş pe' coor donatele urbanizării. 

, In 1:1cest context, valorificarea turistică a monumen
t~lor de arhi.tectură în zonă se impune cu acuitate ală
turi de conservarea vestigiilor istorice, atestînd conti
nuitatea populaţiei .local.e. 

„Arealt~l întins, în ·sud-vestul judeţului, al pădurilor 
de cer (Quercus-ce,'rris) şi gîmiţă (Quercus frainetto), 
care 1apar sub formă de fîşii în lungul văilor", a con
diţionat dezvoltarea unei ar1iitectur i ţărăneşti utilizînd 
cu precădere lemnul de „mlacă" provenit din zonele 
mlăştinoase ale luncii Cotmenei întrucît prezenta o 
verticalitate perfectă şi se despica extrem de uşor. !n 
practică, procesul de selecţie a arborilor destinati tăierii 
era urmat de operaţia de creştere dirijată a 'acestora 
pînă cînd atingeau dimensiuni convenabile. Operaţia -
cunoscută sub numele de „tăierea de creştere" sau cu
iţiire'a pădurii" de la poale la vîrf - se întrepri~dea 
în perioada lunilor iulie-august şi se r epeta la un in
terval de 3-4 ani, asigurîndu-se, astfel, o creşteDe în 
înălţim e a arborelui selecţionat. Obţinerea unui mate
rial lemnos corespunzător constituia , deci, fa :zia prelimi
nară realizării unor construcţii ecl ziastice supradimen
sionate longitudinal. 

Tehnicile utilizate în e.difica'rea ,caselo1r ţărăneşti 
din zonă sînt p reluate şi adaptate particularităţilor im
puse de plan, în special, prin istemul de îmbinare a 
bîrnelor la absidele poligonale. Pehtru a se conferi a
cestor construcţii rezi stenţă, s-a adoptat, la abside, .mo
dul de îmbinare a „ostreţelor" în „coadă de rîndunică", 
iar pentru compacti:ziarea pereţilor s-au utili:ziat ma
teriale lemnoase secţionate rectangular, care, spre deose-

1 Aurelia Ba r co, Eu gen Nedeicu, J1.1<1e ţ1.1/ Argeş, Bucureşti , 1974, 
p . 67. 
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2 Ibidem, p. 78-80, passim. 
3 Ib idem, p . 92. 

GRIGORE CONSTANTINESCU 

bire de cele de secţiune circulară, permit o suprapunere 
perfectă a cununilor de bîrne orizontale din componenţa 
pereţilor longitudinali şi transversali ai construcţiilor. 

In ceea ce priveşte conversarea arhitecturii ţără
neşti tradiţionale, se · constată exi stenţa unui număr re
dus de construcţii specifice civilizaţiei lemnului. Casele 
vechi sînt r elativ joase prezentînd, la faţada principală, 
soclu plin sau pri spă în consolă pr ecum şi un foişor 
cu acoperiş în două ape, amplu decorat prin traforuri, 
sprijinit pe stîlpi cu capiteluri ornamentate în motive 
geometrice. · 

Apărute într-un asemenea peisaj arhitectural, bise
ricile de lemn de pe valea Cotmenei înregistrau o frec
venţă considerabilă în secolul al XIX-lea. In aria sud
vestică a judeţului se consemnau, în 1824, 13 construcţii 
ecleziastice „din lemn tare" în localitătile : Hîrsestii 
de Sus, Martalogi, Mîrghia, Cărăzcni (azi, Cotme~1~a) , 
Cieşti, Catanele, Pădureţi, Lunca Corbului, Săpata, Li
pia, Săpata de Jos, Mări caşi 5. ln decurs de un secol şi 
jumătate, datorită per i sabilităţii materialului lemnos şi 
dezinteresului comunităţilor săteşti faţă de conser varea 
acestor biserici, devenite improprii ofi cierii slujbei re
ligioase, din cauza capacităţii r eduse pe care o aveau, 
10 au di spărut fiind înlocuite cu biserici de zid. Tradiţia 
locală atestă , în plus, prezenţa unor edificii religioase 
din lemn pe amplasamentul cărora au fost construite 
altele de zid , chiar înainte de secolul al XIX-Jea. Ast
fel , în satul Cochineşti, vechea bisericuţă de bîr ne a fost 
strămutată în localitatea vecină Ciobani, odată cu de
finitivarea lucrărilor la actuala construcţie din 1793. 
I?e noul amplasament, existenţa sa a fost, însă, de scurtă 
durată, fiind luată de apele Cotmenei, în cursul inun
daţiilor catastrofale din 18966. 

Ani i. definitivării noilor construcţii ecleziestice din 
cărămidă se cons id ră ca t errn. ni prob abili ai dispari
ţiei unora dintr e bisericile de lemn atestate documen
tar în localităţile : Lunca Corbului (1862) , Moşteni (1883), 
Pădureţi (1851), Hîrseşti (1865). 

Monumentele ecleziastice ale arhitecturii lemnului 
din zona de sud-vest a judeţului oare au înfruntat vre
m ea rămînînd o mărturie a artei constructive a meşteri
lor cruceri argeşeni sînt bisericile din : Lipia (com. Să
pata) - fig. 1, Catane (corn. Lunca Corbului) şi Cot
m,eana (corn. Stolnici). Cu excepţia bisericii din Cot
meana, momentul edificării celorlalte monumente ecle
ziestice este greu de precizat întrucît menţiunile do
cumentare sînt ex trem de vagi. Astfel, Catagr afia Epar
hiei Argeş, la 1824, consemnează referitor la biserica 
din Lipia: hramul - Sf. Nicolae, materialul din care 
e construită - lemn, amplasamentul - „pe moşia Ale
cului Ungurelu", categoria ctitorilor - „făcută de să

teni" şi deservenţii - „preot, Stan, diacon, Bran" - ele
mente insuficiente pentru datarea obi ctivului. Corobo-

4 Aurelia Bar co, E ugC'n Nedelcu , op. cil „ p. 67. 
5 I. Iona şcu , Catagraf'ia Eparhiei Argeş la 1824, Bu cureşt i , 1942, 

p. 36-68, passim . 
6 Ion Ionescu, I s toricu / bisericii Cochineşli-Slolnici , rn ss, 1986, p. 3. 
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Fig. 1. B ise r ica Lipia - Săpala 
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Fig. 2. Biseri ca Lipia. Piatră funerară (1632) 

rar a tradiţiei orale - conform căreia actuala biserică 
ar fi fos t încă din secolul al XVI-lea metoh al mănăsti
rii Colm ana, sub numele de schitul Păduroiu - cu ma
t rialclc epigrafice existente şi structura planimetrică 
confirmă jpoteza edificării monum ntului în perioada 
menţionată. 

Conservarea unei lespezi funerare (fig. 2) CLl inscrip
ţia slavonă: „S-a săvîrşlt roaba lui Dumnezeu jupîniţa 
Ncacsa. 21 gh enuari - văleat 7140 (=1632)" pr cum şi a 
unei 'cruc.i de piatră datate 1648 - monumentele consti
tuind element de r - ferintă în atestar a v chimii con
s trucţiei - se corelează, în' acest sens, cu planul original 
caracterizat prin „neclecroşarea absidei şi lipsa priclvo
rului'0. In eventualitatea infirmării ace tei ipoteze de
ductive, monumentul es te, incontestabil, anterior anului 
1786 imprimat pe antimisul episcopului Filaret al Rîm
nicului, antimis fix at pe blatul masiv al pristolului. 

Deşi considerată a fi din prima jumătat a secolu
lui al XVIII-lea,a datarea exactă a bisericii de lemn din 

7 Ha du C r c~ea nu , Risericile ele lem11 din Munt enia, Bu curcşli , 1968 
p. 27 - 28. 

8 l isania bisericii Lipia, comuna Sâpala, jL1deful Argeş . 

Cotmeana a fost facililată de descoperirea, pe latura su
di ă a pe'retelui exterior al naosului, a inscripţiei. i~cizat~: 
leat 7317- 1809 în zilele lui Alexandru Pavlovici" (deci, 

" ' în perioada 1806- 1812) (fig. 3) . 
De coperirea tex tului a fost posibilă datorită d ta

săr.i i în zona indicată a unei porţiuni de tencuială în urma 
sei smului el in. 4 martie 1977. Dificullatea desc.ifrării in
scripţiei cauzată d faptul că a fost sensibil afectată 
prin tăi turil practicate ulterior, in 1869, pentru fix a
rea suportului de tencuială pictată. Este de pr supus că 
inscrip~ia se continuă sub stratul de tencuială are aco
peră, în exterior, pereţii de lemn ai construcţiei. 

Fig. 3. Bi se ri ca ele lemn Colmc:rna, in sc rip~i c pc ])Crete le r stic. 

Monumentul de arhitec tură din Cat~ne (fig. 4) se 
integrează aceleiaşi poci, supoziţie mo~ivată p:in .con
gruenţele planimetrice ş i consLructive dmtre obiectivele 
rn ntional . 

Tran sformări l e su rvenit în planul bisericii. din Ca
tane concr ti zate în practicarea unor deschideri de ac
ces, î.n p retel sud.ic al absidei ş i în per e tele nordic. al 
naosului (pentru asigurarea vacuării în caz de inc~n~l1f), 
căptu şirea per ţ'ilor de lemn cu un strat gros de z1dane, 

Fig. 4. Biser ica Catanc Lunca Corbului 

existenta unor contraforturi pe laturile de nord şi sud, 
sînt el~mente care difer nţiază, sub aspectul elevaţiei, 
ac astă construcţie de biserica Cotmeana. 

Condiţionat de programul imuabil al interioarelor 
bis ricilor d rit greco-oriental, construcţiile ecleziasti e 
analizate prezintă un interior structurat în: pronaos, naos 
şi altar, încăperile fiind separate prin pereţi de lemn. 

Sub raport planime tric se constată existenţa . unor 
forme paralelipipedic alungite, cu absida altarului poli
gonală nedecroşată (Lipia) sau cu absidă poligonală cle
croşată şi pridvor deschis construit pe latura vestică 
(Cotm eana şi Catane). 

Similitudinea dintre planurile ultimelor două bis -
r.ic.i, identitatea tehnicilor de construcţie utilizate în ecli
ficar a acestora, relativa apropier spaţi.ală (cca 5 km) 
constituie clem nte probatorii pentru încadrarea ace
stora în aceeaşi perioadă (înc putul secolului al XIX-lea). 

Ataşarea pridvorului construcţiei de lemn originare 
facilitează integrarea plastică a bis ricilor în ansamblul 
construcţiilor ţărăneşti tradiţionale din această arie geo
grafică. Concomitent, adoptarea unor t hnici noi con
structive, prin utilizarea unor materiale specifice, pre
cum şi xtinder ea planului ondiţionată de n cesitatea 
amplificării capacităţii construcţiilor ecleziastic relevă 
influenţa consid rabilă exercitată d arhitectura caracte-
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Fig. 7. Biserica d lemn Cntanc. P ia 11 

ristică bisericilor de zid care se generalizau în zonă, în 
secolul al XIX-lea. 

Analizate prin prisma materialelor de consLrucţie şi 
a tehnicii constructive, monum ntele menţionate pre
zentau, în formă originară, un soclu clin cărămidă cu 
liant de var „negru" pe care s-au fixat „tălpile" de ste
jar a căror lungime coincide cu cea a planului dreptun
ghiular. 

Corpul construcţiilor este r alizat în sistemul Block
bau, prin suprapunerea cununilor clin „ostreţe" de sec
ţiune rectangulară, la care se racord ază pereţii Lransver
sali „în cheie" (Catane, Cotmeana) sau în montanţi ver
ticali (Lipia). 

Forma poligonală a absidei este conc pută prin siste
mul de îmbinare a bîrnelor în „co"adă de rîndunică". 

Cununa acoperişului prezintă, în cazul bisericii din 
Lipia, o particularitate, întrucît, p latura vestică, se deta
şează, spre exterior, în raport cu planul pereţilor, mo
dalitate constructivă care p rmite extinderea considera
bilă a streaşinii, creînd, prin dimensiunile apreciabile ale 
ttcesteia, impresia unui fals pridvor. Supradimensionarea 
acoperişului construcţiei spr vest a fost condiţionată, 
probabil, şi de necesitatea protejării scării de acces. Peste 
grinzile longitudinale ale cununii acoperişului se supra
pun ;;tltele de aceeaşi lungime, numite - local - „lăpă-
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date", care au rolul structiv de a îndepărta capătul infe
rior al căpriorilor de construcţie şi, implicit, de a aplatiza 
şarpanta acoperişului. 

Ca elevaţie, bisericile clin zonă întruneau, în faza ini
~ială, caracteristici similare. Ulterior, cu ocazia unor re
staurări, s-au înregistrat modificări evidente. AsLf 1, în 
cazul construcţiei din Lipia, s-a amenajat, în 19239, sub 
pronaos, o criptă, asigurarea accesului impunînd înălţa
r -a considerabilă a soclului. 

Marcarea capetelor peretelui transversal dintre naos 
şi pronaos prin contraforturi din cărămidă tencuită con
feră bis ricii Catane, în pofida d.imensiunilor reduse, o 
aparentă notă de masivitate. 

Deşi a fost iniţial fără turlă, biserica din Catane pre
zintă deasupra naosului o turlă octogonală de lemn cu 
acoperiş piramidal, evazat spre poale, iar cea din Lipia 
- o Lurlă cu tambur pe bază pătrată. însă, cea mai vi
dentă modificare a construcţiilor ecleziastice din Catane 
şi Cotmeana o constituie pridvorul ataşat pe latura ves
tică. Pridvorul - lement component al structurii case
lor ţărăneşti al cărui rol funcţional de „punte de l gă
tură" între interior şi natura ambientală a fost preluat 
şi d bis ricile de lemn -este construit, atît la Catane 
cît şi la Cotmeana, din cărămidă, cu arcade desch is , sus
ţinute frontal el patru coloane, iar, lateral, pe două co-
loane adosate. \ 

Arhitectura int rioară se integrează specificului con- , . 
strucţiilor ecl ziastice din zonă, prin pr zenţa boll;ei 
semicilindric longitudinale sprijinite pe pereţii trans
versali, iar central, în naos, pe un arc-dublau, al că-
rui capete sînt fixate pe console. Diferenţieri se con
stată la biserica din Lipia în modul de concepere în in
terior a acop rişului pronaosului (tavan drept) ş i altaru-
lui (panouri curbe corespunzînd laturilor abside.i). 

Elemente comune bisericilor descrise pr cum şi ele
mente individualizatoare se consemnează, de asemenea, şi 
în plastica ornamentală. Elementele decorative sînt con
centrate, mai ales, la portaluri, ancadramentul uş ii bise
ricii Cotmeana excelînd, sub acest aspect, printr-o r mar
cabilă compoziţie ornamentală, rezultată clin asocierea 
unor motive frecvent utilizate în construcţiil - eclezias
tice din Argeş; rozete, dinţi ele fierăstrău, torsad . Un 
motiv de factură populară, folosit cu precăd ere în deco
rarea obiectelor d uz gospodăresc - motivul astral con
ceput sub forma „roţii solare" incizate pe ancadramen
tul accesului din pronaos în naos de la biserica Cotmeana 
- prezintă, conform tradiţiei, o valoare magică, atribu
inclu-i-sc un rol protcctor10. Ornamente linear formate 
clin l inii paralele sau întretăiate preluate de meşterii cru
ceri clin registrul decorativ al lacrelor ţărăneşti, realizate 
în tehnica inciziei, sînt distribuite pe capetele în r tra
gere ale consolelor precum şi pe portalul menţionat, al 
cărui ansamblu ornamental este completat cu un le
men t decorativ - „dintele de lup" - prin multiplica
rea căruia se obţin efecte artistice variate. !n ace aşi 
gamă ornamentală, caracteristică inciziilor de p obi c
tele de lemn, se înregistrează ;i s micercurile intersec
tate ar apar pe o grindă din pridvorul aceleiaşi con
strucţii. Torsada - cu valoare simbolică d încer
cuire a zonei sacre, ca ecou al magiei ancestrale - e pre
luată cu ac eaşi semnificaţie în decorarea bisericilor din 
Catane şi Cotm ana. De factură populară, motivul „cape
telor de cai" ale cărui ·ensuri magice, apotropaice, de 
proteguire a construcţiei îşi au g neza în obiceiuri stră
vechi ele a se pun sch letele capetelor acestor animale 
în parii din preajma staulelor pentru alungarea spirite
lor malefic 11 apar stilizat divers în bisericil din zonă, 
rel vîndu-s , astf 1, modalităţi variate d proiectare a lui 
în vastul registru decorativ al sculpturii populare (fig. 8). 

in afară de d corul în lemn, se semnalează şi el -
corul mural constînd dintr-un brîu zimţat care march ază 

9 Tancrcd Bi'in:'l\.canu , Marce la Focşa , Ornc1111c11lul în arla populară 
româneascâ. Bucureşti, 1963, p. 7. 

10 GheOl'"hc Vrab ie, Or11.ame11lica populară, ln „Ar geş" , an IX 
(1974), nr . 2 (93), p. 13 . 
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Fig. 8. Deco r arhitectural la bi sericile ele lemn clin : 1 - Lipia ; 2 - Cot
mca na ; 3 - Ca Lane 
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limita superioară a soclului, r ealizat p~·in dispur:er: a _ ,,1~e 
colţ" a cărămizilor vopsite alternant n1 ocru ş1 cararn1-
ziu la biserica din Catane. 

' Registrul elementelor ele ornamentică se amplifi~ă 
prin gri lajele metalice ale ferestrelor (~oti:ieana), pnn 
crucile ele fier fixate pe coama acopenşunlor (Catane, 
Cotrneana). . 

Pictura completează ansamblul decorativ al aces
tor importante monumente. 

Pictura murală de la biserica Cotmeana, datată 1869, 
operă a unui zugrav talentat, Petre, al cărui nume a fost 
înscris pe fi]acterul proorocului Ezechil reprezei:itat în 
galeria personajelor biblice de pe peretel~ :xten~r su
di c, se caracterizează printr-o gamă cromatica relatn~ r e
dusă (fig. 9). Sub raport stilistic, pictura se detaşeaza de 
tiparele „comune", prin ritm~r~a scenel01: ~ig~r~te, ~on
ferindu-se, în acest sens, gesticu o val nţa md1v1duahza
toare. 

Imobilismului şi conceperii şablon.izante a persona
jelor din pictura murală ~ unor bis.erici . de lemn li . s: 
opune un dinamism expnmat plastic prrntr-o sugest~v~ 
ges tică a mîinilor şi a feţel or - element ce determma 
concentrarea atenţiei în zona centrală a imaginii. 

Proiectate pe un fundal de culoarea cobaltului, per
sonajele sînt reliefate puternic, zugravul acordînd un rol 
importan t perspectivei cromatice. Detaşarea de fond a 
oricăror elemente ornamen tale se integrează aceleiaşi vi
ziuni plastice. Zugravul se dovedeşte, totuşi, tributar prac
ticii condiţionate în ornamentică de frecventul „horror 
vacui", completînd spaţiul liber dintre personaje cu o 
vegetaţie decorativă concepută nu printr-o reprezentar~ 
naturalistă, copacii fiind redaţi - ca un ecou al artei 
bizantine - sub forma unor arbor i exotici cu coroane 
suprapuse. 

In programul iconografiei picturii murale de la 
bis~ica.,'. odin Catane, o scenă plină de pitore c particu
larizează, sub aspect plastic, monumentul. Pe pei!'e"tele 
exterior al pronaosului, pe latura nordică, reprezentarea 
lui Ducipal - inspirată de cea mai răspîndită carte popu
lară din literatura noastră veche, romanul fabulos Ale
xandria - atestă asimilarea povestirilor populare, în care 
predomină motivele supranaturale, de către iconografia 
religioasă (fig. 10). 

Celebrul patruped sălbatic ou corn în frunte - trans
literat în forma populară „Duciu~l" - e prezentat în 
plin elan, ritmarea mişcării fiind rig uros redată; arcui
rea gîtului repetă linia curbă a piciorului stîng clin faţă , 
clesi· articularea piciorului drept constituie o „licenţă" 
an~tomică. Reprezentarea cosmică a fabulosului animal 
e accentuată prin detaşarea sa de la legendarul personaj 
istori c, Alexandru Maceclon. Lipsa oricăror piese ele har
nasament (reproduse, însă , pînă la detaliu în cazul cai
lor' sfinţilor militari ele pe pere tel - su clic) sugerează, în
tr-o interpretare deloc simplistă, aspiraţia spre un anume 
ideal a creatorului popular. Reprezentarea pla tică a lui 
Ducipal se poate asoCia cu emnificaţ.ia si mbolică, apotro
paică a acestui animal în codul artei populare r omâ
neşti 12. 

în tablourile votive, zugravul excelează prin detalie
rea vestimentaţiei ctitorilor , pictura reprezentînd, sub 
acest aspect, un document autentic r eferitor la vechiul 
costum popular din zonă. 

Ansamblul pictural al bisericii de lemn clin Lipia este 
conceput sub forma unor icoane detaşabile dispuse, pe 
iconostas, în două r eg istre. ln pictura din 1925, ele o fac
tură elevată , se manifestă predilecţia pictorului Mazi
lescu - originar clin Săpata - spre tonalităţi contras
tante, efectul culorii fiind preferat detalierii formelor 
în reali zarea portret lor sfinţilor. 

Patrimoniul bisericii clin Lipia cuprinde piese inte
grate perfect cadrului arhaic al construcţiei: icoane în 
care personajele sînt trat ate frontal - conform canoa
nelor bizantine - caracterul grafic al imaginilor fiind 
evident. Din acest fond iconografic se remarcă , prin va
loarea documentară, icoana Sfintei Filofteia î.n ca're se re
p roduce detaHat „biserica Domneoscă cea din oraşu A r
giş, în Ţara Rumâniască". 

Piesele de mobilier (stranele al căror spătar prezin'că 
un decupaj în arcade semicircul are, sfeşnicele !::itmnjite 
ş i pictate cu ornamente florale stilizate), fondul valoros 
de oarte veche cu adnotări de interes documentar pentru 
determina rea perioadelor de restau rare a construcţiei şi 
pent ru stabilirea personalului deservent constituie un 
tezaur· care se impune a fi valorificat. 

Patrimoniul artistic al bi sericii clin Catane este sub
stanţial îmbogăţit p rin creaţia zugravului · Mărin Ion, 
emnat pe icoana împărătească Isus Deisis, ,datată 1838, 

care se dovedeşte posesor ul unei cromatici ample pre
cu 111 şi al unei accentu ate tendinţe de schematizare a per
sonajelor , ~cordînd un rol 'preponderent în compoziţi e 
elementelor decorative. 

Valorificarea monumentelor ecleziastice clin Catane 
şi Cotmeana reclamă stringent consolidarea şi restaura
re.a picturilor mur.ale afectate de seismul din 1977. !n
trucît tendinţa de detaşare a suportului de ten cuială al 
picturii de pe pereţii de lemn es te tot mai pronunţată, 
orice tergiversare în iniţierea unor acţiuni urgente de 
salvare va duce, iremediabil, la di strugerea acestor mo
numente şi, implicit, la sărăcirea considerabilă a patri
moniului arhitecturii argeşene. 

11 Maria Go lcscu . O f'abulă a lui Esop în ico11ogra{ia re ligioasă, Îl? 
„BCM I", a n XXVII (t934), fa sc. 80, p. 7:l. 

12 N ic olae Iorga , Ce es te 11ecllea 11oas lră arlă?, 111 „BCMI", an XXXV 
(19~2) , rase . 11 3 - 114, p. 140. 
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