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- Radu de la Afumaţi (1522 - 1523,
1524 - 1525, 1525 - 1529) va duce lupte
aprige de apărare a ţării, ameninţată
de Semilună. El şi-a găsit însă răgaz
şi pentru desăvârşirea lucrărilor de
finisaj şi împodobire la biserică, care
fusese sfinţită în pripă de Neagoe.
spre a-i deveni necropolă. Ca apoi,
d'1pă o viaţă zbuciumată, viteazul
domnitor Radu de la Afumaţi să
moară prin tăierea capului pe pragul
Bisericii Cetăţuia din apropiere de
Râmnicu Vâlcea ; acelaşi sfârşit tragic 1-a avut şi fiul, o· dată cu tatăl,
smulşi împreună de boieri, chiar de
la sfânta slujbă din vinerea Paştelui,
1529. Boierii trădători îşi răzbunau
veninurile pe domnitorul patriot şi
curajos.
Biserica episcopală de la Argeş s-a
făcut în forma arhitectonică a Răsă
ritului, bizantină, dar într-o nouă
viziune, faţă de cea străveche, neschimbată, de la Iustinian încoace,
adică în chip de cruce saw treflă. Decoraţia din afară, dăltuită în piatră
de Albeşti de către meşteri din Gruzia şi alte părţi ale Orienbdui Mijlociu, cum şi de către pietrari români,
dau farmecul de neimitat al edificiului ecleziastic, care a uimit şi uimeşte
l•mea.
Căzută în rwnă, biserica s-a refă
cut de câteva ori, dar la sfârşitul secolului XIX: era ameninţată de nă
rl!lire. S-a luat hotărârea restaurării,
în 1873, de către ministr11l de atunci
al Cultelor şi Instrucţimnii Publice
Generalul Cristian Tell, gorjan
după tată şi târgujian prin căsătoria
cu Tarsiţa Ştefănescu. Cum ştim, Tell
a fost um.11 din capii Revoluţiei de
la 1848. Regele Carol a acceptat prop11nerea, revenind asl!lpra hotărârii
ce o luase mai înainte, de a dărâma
monamentul. Au fost invitaţi la Bncureşti, spre conscltare, ascpra restaurării, doi rencmiţi arhitecţi francezi : Violet - Le Duc şi Bando, care
au examinat constnacţia în amănunt
şi au înaintat .forurilor de resort un

raport detaliat; tot ei au recomandai
pentru lucrările de restaurare pe elt·
vui lor Emil Andre Lecomte du Nouy
(1844 - 1914) din Paris. El a sosit i;1
ţară în 1875 şi s-a instalat la Curtl„1
de Argeş, într-o casă modestă din sa
tul apropiat de biserică - Flămţu1
zeşti. A elaborat planLJrile şi a des
chis şantierul, angajând printre alţi
lucrători pe .ţf. Gavrilescu şi Nae Z11
gravuL Episcop de Argeş era !osii
Naniescu, urmat în 1876 de Ghenadie II Petrescu, care a păstorit pâni1
în 1886, conducând din partea guvC'r
nului lucrările. In aceeaşi perioada
constrblieşte şi clădirea Seminarult1i
teologic. Pe urmă este promovat mi·
tropolit primat al Dngro-Vlahiei.
Ghenadie a fost prieten cu C. Do
brescu-Argeş şi a prezidat festivită
ţile de la Muşăteşti, de inauguran·
a Tipografiei şi ,,Gazetei ţăranilor"
(1894), iar deputatul de Argeş i-a luat
apărarea în Parlament, când mitropo
litul fusese caterisit din slujbă. Şi tot
despre Ghenadie II Petrescu ar mnl
trebwi spus că a fost un cărturar dt>
seamă ~i un talentat publicist. El a
adus aici clopotele de la Cozia.
Cum, potrivit contractului cu guvernul român, Lecomte du Nouy nu
locuia în ţară decât trei hani pe an.
arhitectul a reuşit, în urma unor stă
ruitoare eforturi, să-l angajeze ca şef
de şantier, la lucrările de restaural'C'
a bisericii, pe inginerul Petrescu, mare capacitate tehnică. Petrescu deve
nise cunoscMt după construirea podu
lui de fier de peste Olt, la Râmnicu
Vâlcea, şi realizase câteva construcţii
de căi ferate din zona Regionalei
C.F.R. Craiova, partea cca mai importantă a creaţiei sale fiind linia
Piteşti - Slatina.
Lmcrările de restaurare se desfăşoa
ră neîntrerupt, chiar şi în anii Răz
bolnlui de neatârnare (1877 - 1878),
până în 1881. Târnosirea Bisericii
eplscopaJe din Curtea de Argeş, s-a
făcut în 1R86 cu mari festivităţi, şi
zile în şir cu slujbe religioase şi ma-
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artistice laice, cu discursuri terului Manole, făcată, ca şi pictura
militare, toate desfăşurân din interiorul mănăstirii, de Jan Ledu-se sub îndrumarea episcopului comte du Nol!ly, fratele arhitectului.
Ghenadie II Petrescu, iar din partea
Recunoaşterea valorii artistice c
guvernului, de primul ministru I. C. restauratorilor şi constructorilor lui
Brătianu. S-au adus elogii monumenLecomte du Nouy şi-au găsit expresia
tului, cu frumuseţea lui inegalabilă, cea mai concludentă în instituirea
iar garda de onoare din garnizoana premiului academic „Lecomte du
flliteşti a dat onorurile militare suNouy", ca înaltă distincţie ce se acorveranului şi guvernului, sub coman- dă artiştilor plastici pentru merite
da coloneh:1lui, ulterior general, Au- deosebite. Unul dintre laureaţii acesgust Gorjan, scriitor şi autor de ma- tui premiu, pe care îl cunoaştem, Pste
nuale de geografie. August Gorjan a pictorul Iosif Keber din Târgu - Jiu.
fost întâiul comandant al Regimen- Şi n-am putea încheia această poveste
tului 4 Argeş, constituit în 1874 ca a noastră despre Lecomte du Nouy,
batalion şi acoperit de glorie la 1877. fără să amintim că el a salvat de la
Oratorii au vorbit câte-n lună şi-n prăbuşire şi Biserica Domnească Sf.
stele, dar n-au rostit nici un cuvcînt Nicolae din Curtea de Argeş, care
la adresa arhitectului Lecomte du urma să fie dărâmată tot din ordinul
Nouy, care se afla printre personali- lui Carol I. Proptelele pentru susţi-,
tăţile de vază de la marea sărbătoa
nerea cupolelor şi zidurilor interioare ; fusese uitat cu totul. Mai pc ur- re puse de francez au ţinut în picioamă, Titu Maiorescu, Dimitrie Sturza,
rC' edificiul până la începerea restau-.
I-au criticat pentru excesiva încărc<i rării ce s-a făcut de arhitectul Certură arhitectonică a bisericii. Şi ne
chez, în anii 1914 - 1921. Emil Andre
întrebăm noi, acum, şi credem că s-au
Lecomtc du Nouy şi-a depus crucea,
întrebat şi alţii care au cât de cât cum singur spune, în 1914. în cimicunoştinţe de artă, ce-or fi făcut în
tirul Bolniţa din Curtea de Argeş,
cei şapte ani, c<ît s-au desfăşurat lu- atunci când dalta şi ciocanul, mistria
crările de restaurare, miniştri Culteşi pensula intraseră în acţhmea de
lor : Titu Maiorescu, V. Boerescu, G. salvare a monumentului mediC'val al
Chiţu, P.S. Aurelian, V.A. Urechia
Basarabilor. In interior, pictura bişi Dimitrie Sturza, mai cu seamă
zantină era scoasă la lumină de sub
Sturza care a urmărit în mod special
straturi de picturi suprapuse, de erulucrările,
de n-au văzut ,,falsurile"
ditul pictor gorjan Dlimitru Norocea
francezului ? Şi de atunci încoace. din Bolbaş, şcolit în Italia şi la Munîn peste 100 de ani, milioanele de vitele Athos.
zitatori de toate pregătirile intelecEcouri stinse, autorul acestei schituale - români şi străini -, a fost
te de tablou a mai auzit. La întâlnivreunul să nu-şi fi exprimat admira~ea cu arhitectul - pictor Radu Costin
ţia, unii chiar până la extaz, faţă de
Petrescu, fiul celebrulmi pictor şi proaceastă mare şi unică bijuterie, penfesor universitar Costin Petrescu,
tru edificarea şi restaurarea căreia realizatorul „Marii fresce a neamus-au depus osârdii şi suflet de-a lun- lui" de la Ateneul Român (1934gul unor secole întregi, talent şi răb 1938), ne-a sp1!1s: „Noi, artiştii plastici,
dare, ambiţie creatoare şi nesfârşită nu-l agream pe Lecomte du Notiy,
imaginaţie ? ['ot Lecomte du Nouy a
fiindcă a dat o viziune occidentală
construit din temelie Capela şi PalaMănăstirii Argeşului". Iar cu prilejul
tul EpiscopRl, pe locul caselor mănăs
prezenţei noastre şi a pictorului Vatireşti arse,
~i a Paraclisului care
sile Ivănescu, la cimitirul de la Bolalluposteşte, în frescă, legenda mL•şniţa, ca să vedem mormJntul marehttp://cimec.ro
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Jui arhitect francez şi prieten al rornânila.r," un preot ·ne-a întristat prin
vocea ii.ii irascibilă Şi ameninţătoare :
,,Ar trebui scos de, aici Lecomte du
.Nouy ; el a stricat biserica lui Neagoe Basarab, zidind-o din nou după
gusturile fui franţuzeşti, exaltate•.
;„Cum vă explicaţi atunci. l-am interpelat noi, că atâta lume admi,ră de
peşte un veac acest măreţ monmnent''·
PreotHl n-a dat un răspuns posibil de
luat în consid.eraţie.
·
Am avuţ p~ilejul, acum vreo 25 de
ani, să însoţe.sc o delega,ţie de ziarişti
latino-americani din Chile, Argentina şi Cuba, în vizita ce o făceau la
CurtC'a de Argeş. Ne-a intrat os prin
os, o zi întreagă cât s-au învârtit jurnaliştii pe lângă mânăstiri;', ~otogra
fiind-o din toate unghiurile şi ţinân
d-o tot în exclamaţii de mirare şi admirare, de încântare şi elogiere a
acestei bijuterii de aur dP pe pămân
tul românesc.
Operă de mare artă, de la structura zidurilor până la superba bogăţie
a dantelăriei în piatră, a brâurilor şi
rozetelor, ancadramentelor ferestrelor, cupolelor şi turlelor, şi a altor
elemente decorative, până la zestrea
interioară atcît de fascinantă.
Am dori sc"1 subliniem încă un moment din viaţa şi activitatea în România a lui Lecomte du Nouy, prin
care să adpcem inc;\ o lumin<'l asupra
unui om de geniu : rl'laţiile cu personalităţi ale culturii de la noi. Astfel, în 1875, cfmd parizianul descindea la Curtea de Argeş. îl întâlnea
a1c1 pe doctorul Nicolae Russel (18501930), venit din Statele Unite ale
Am~ricii. Era din Ucraina şi emigrase ·din pricina persecuţiilor Ohranei
ţariste, pentru ideile lui socialiste.
Găsise la noi pc alt ucrainean Constantin Dobrogeanu - Gherea - .
confrate de idei şi lupte pentru propagarea socialismului. Pe uşa cabinetul oi său medical, deschis la Curtea

de

Argeş,

Nicolae Russel scrisese, ca

să facă iinpre~ie : "l)o<;tor arrţerican",

sub numele său. Le.comte du Nouy,
care nuţrea şi e~ idei socialiste fouricriste sau saintsimoniste, se împrit>
teneşte repede cu „americanul" din
Rusia, expulzat în 18~1 şi ajuns în
Hawai, ca pe u.rmă să peregrinez<•
prin Japonia, ca să-şi sfârşească zbuciumata-i viaţă în China. S-a ataşat

de

~~l şJ ~ecomte

du Nomy

şi

doc-

torul Nicolae Codreanu (1850~1878),
zis şi Zwbcu, basarabean de origirn•
şi medic la plasa Costeşti de Argeş.
Nucleul acestor tineri a încercat sr1
răspândească teoria marxistă în Argeş, dar condiţiile de aici n-au îngă
duit acţiunea, şi mai cu seamă prezenţa trupelor ruseşti în ţar<), care
participau la ră;,:boiul din sudul Dunării, în anii 1877 - 1878, au. aniJ:iilat
eforturile celor trei. Doctorul Nicolae
Codreanu era prea oct.ipat, ca medic
voluntar la spitalul de campanie din
Piteşti, cu îngrijirea răniţilor din
luptele pentru independenţa ţării ; iar
Nicolae Russel se temea de jandarmeria de front rusească, să nu-l prindă şi să-l deporteze în Siberia, cum a
păţit C Dobrogeanu - Ghcrea.
La activitatea secretă a cercului
sociafr;t de la Bucureşti, participa,
alături de N. Russel, N. Codreanu, C.
Dobrogeanu - Gherea şi alţi militanţi,
precum inginerul Alexandru Silviu
Truşcă, brigadier silvic la Gorj, venit
de la Ploieşti în 1878. El, împreună
cu profesorii de la şcoala normală din
Târgu - Jiu şi cu participarea unor
meseriaşi, pusese bazele cercului socialist „Progresul", din urbea de pe
Malurile Jiului de sus, în vara sau
în toamna aceluiaşi an, 18.78. Purta
o întinsă corespondenţă cu dr. Nicolae Codreanu în care-l informa asupra activităţii cercului şi-şi exprima
dorinţa găsirii unor modalităţi pentru
înfiinţarea unei biblioteci şi scoate-
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rea unei gazete la Bucureşti, care să
se intituleze „Economia" sau altfel.
Pe neaşteptate, însă. a survenit
moartea tânărului doctor N. Codreanu, tot în 1878. Se îmbolnăvise de
rebră tifoidă şi zăcuse în locuinţa din
Curtea de Argeş a dr. N. Russel, care
ii acordase toate îngrijirile şi mediC'aţiile posibile pentru vremea aceea.
N. Codreanu se stinsese la vârsta de
28 de ani, apucând totuşi să-şi exprime dorinţa de a nu fi îngropat cu
slujbă religioasă, fiindcă nu crezuse
în asemenea manifestări. Cu toate
acestea, autorităţile arg~ene n-au îngăduit înmormântarea laică, ci au
obligat preoţii din localitate să-l duc<i
la locul de veci în c{mtări t{mguitoare, încălcându-se dorinţa defunctului.
Cortegiul a fost numeros, dar împrăştiat de forţele de ordine din pricina revoltei de protest a participanţilor. S-a dus vestea în toată ţara despre busculadele de la înmormântarea doctorului Codreanu; îna,inte de
a se pune în mişcare cortegiul, Emil
Andre şi Jan Lecomte du Nouy i-au
schiţat în câteva trăsături de creion
chipul în profil, culcat. Tot ei l-au
pictat într-un frumos tablou, fie înainte de moarte fie după ce a decedat,
luând ca model vreo fotografie. Din
aceste două lucrări publicate îl cunoaştem pe tc"mi'1rul şi energicul medic socialist Nicolae Codreanu.
Indrăgind locurile de legendă ale
Argeşului, Emil Andre Lecornte du
Nouy a continuat să lucreze în ţară
şi să vieţuiască la Curtea de Argeş.
Mai în tinereţl',când restaura mănăs
tirea, a intervenit în viaţa lui şi o
idilă. Aleasa inimii fusese Elena Manolescu. fiica subchirurgului Manole,
la rândul lui fiul lui Nicolae Popescu
pitaru din Muşilteşti. Intre timp, plecând la Paris pentru rezolvarea unor
chestiuni personale, se întorsese repede, aducând: cu el o valoroasă pictură, reprezentând-o pe zeiţa fecioară
Diana, odihnindu-se după vânătoare,
cu arcul s1ăbit şi tolba cu săgeţi ală-
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turi, în supravegherea câineh:li l;fe
I-a fost dăruit Elenei Manolescu in ziua nunţii ei, ca sem.n al
iubirii francezului pentru românca
argeşeană. La căsătoria Elenei cu Emil Andre se împotrivise tatăl ei şi
o măritase cu sila cu Iliescu Costea.
Dar francezul, cu sensibilitatea lui
nativă şi cavalerismul său gallc,
ii
prezentase Elenei, o dată cu tabloul
şi omagiile sale, fără ca gestul să tulbure nunta, ci doar s1:1fletul miresei.
Ca să împiedice mariajul, tatăl Elenei şi sora ei Ecaterina, au oprit orice corespondenţă a celor doi printr~un
aranjament la poştă, ceea ce a produs o duşmănie pe viaţă între cele
două surori. Chiar Ecaterina se mări
tase şi ea la T<irgovişte, Elena rămă
sese la Curtea de Argeş, însă cele
doi.iă inimi au tresărit necontenit la
amintirea francezului, care-şi alesese
România ca a doua patrie.
Elena şi Costea Iliescu a,u stăpânit
casa de la Curtea de Argeş, în care
se născuseră ca fiice ale lui Manole,
doctorul fără diplon:iă,al cincilea copil al lui Manole Popescu pitarul di;n
Muşăteşti. Casa fusese ridiCatâ de N.
Popescu, în tinereţea sa, aprdape adolescentă, pe la 1Ş18-1.$19. Venise
la Curtea de Argeş de la Cerneţi-Me
hedi nţi, adus de Tudor VladimireS.cli
pentru a-i servi ca grămătic: ÎI) can~
cclarif' şi fecior în casă lui narion
episcopul. Tradiţia orală localii ne
spune că în această casă ar fi poposit în două rânduri Tudor Vladimirescu, în 1819-1820, întâlnindu-se cu
Ilarion. Casa lui N. Popescu a dăinuit
până de curând, când din motive de
sistematizare a fost demolată, pentru a face loc clădirii restaurantului
„Capra", în acelaşi stil ţărănesc. Inainte însă de dispariţja casei vechi,
cunoscutul pictor Vasile Ivănescm,
care o privise din copilărie din prispa
casei sale de pe dealul Sân Nicoară,
peste Valea Doamnei, în jos, a imortalizat-o într-un reuşit tablou, cu gră
dina ei scăldată in verdeaţă şi soare_
vânătoare.
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Valoarea documentară a picturii este
dată şi de fotocopia mărită a tabloului, şi pusă în vitrină dedicată Revoluţiei de la 1821, în Muzeul orăşenesc Curtea dP Argeş.

Mă cheamă să mă taie. boierule, îi răspunse N.
cei dacă era să vă taie, vă

F11
Po
pescu,
ti1ioi
din capul locului". (Vezi nota 2 de J.1
pag. 209, C. D. Ariccscu : „Istoria n·
Dintre descendenţii Elenei Mano- voluţiunii române de la 1821", Ed. Ti
lescu, căsătorihi Costea Iliescu, se a- pografiei române G. Chiţu şi I. Tl·
odorian, Craiova, 1874, val. 1, Bibl1
flă la Târgu-Jiu Ioan Iliescu, conductor arhitect şi constructor, care prin oteca Academiei, II. 100243).
admirabilă osc"trdie a realizat arborele
O dovadă concludentă asupra ori
genealogic al lui Nicolae Popescu, el ginii mehedinţene a lui Nicolae Po
însuşi fiind o ramură în linie femipescu ar fi şi stabilirea la Muş[1te~ti.
nină a acc•stui oltean devenit argc.·după bătiilia de la Drăgă~ani clin 2'1
şean. Dintr-o scrisoare a lui Ioan Ilimai - 7 iunie 1821, a celor trei pan
escu spicuim d1teva rânduri edifica- duri clin Mehedinţi : Grigore. Oprl' 1
toare : „Cadoul de nuntă (al bunicii) şi Zamfir. fiii lui Toader, care se ade la Andre Lecomte du Nouy, în aflaseră în timpul RevoluţiPi in prea i
nul 1886, (... ) cu care urma să se că ma grămăticului. Din Tab[tra de L1
sătorească, dar părinţii au forţat-o să
Cotroceni, Tudor Vladimirescu îl tri
se mărite cu Costea Iliescu, a rămas misese pe Ilarion la Congresul de J;i
în familia noastră, ca un simbol de Laibach, spre a expune Sfintei Ali
preţ al unei idile de mare sensibilianţe ţelurile revoluţiei din Tara Rotate. Tabloul are 1,60 m liiţime şi
mâneasci1 şi a obţine de la· împăra
0,90 m înălţime. El a fost adus din
ţii marilor puteri europene sprijin :
Franţa, unde Lecomte plecase pentru
ceea ce nu este posibil, întrucât Sfc"ina-şi lichida totul, în scopul stabilirii
ta Alianţă îşi stabilise ca obiectiv e
la OJrtea de Argeş. Din cele spuse
senţial înăbuşirea oricărei miscări rela înmormântarea lui, a reieşit c[1 tavoluţionarc>. Pe !Ungă episcop fusese
ataşat şi Nicolae Popescu. Cei doi îmbloul nu e făcut de el, dar ca este
puternici ţi au rămas însa la Braşov,
o lucrare de valoare. Am fost atenunde abia ajunseseră, când au aflat
ţionat de pictorul Iosif Kebler că pardespre asasinarea domnului Tudor de
tea de jos a tabloului a fost tăiată
către eterişti şi ocuparea ţării de oş
(probabil semnătura). De cinP, de
tile
otomane. Episcopul a rămas acând, de ce ? Am mai preciza, încă
colo, iar N. Popescu s-a întors în ţa
o dată, că bunicul Elenei Manolescură, stabilindu-se definitiv
Ia MuşăIliescu a fost Nicolae PopC'scu pitaru
( 1801-1876), grămăticul episcopului teşti. A avut opt copii, din care sunt
·narion al Argeşului, boier de condi- bine cunoscuţi Popa Dincă. întemeietoul şcolii din Muşăteşti la 1836 :
ţie ele mijloc. A participat la RevoToma.
revoluţionar de la 1848, îmluţia de la 1821 ca scriitor de acte
preună
cu fratele său Popa Dincă :
în Tabăra Adunării Norodului de la
Anastasia,
Pătru, şi cel rnai mic cum
Cotroceni, la Tab[trii, pe boierul Niarătarăm înainte, Manole, cu ~tudii
de Petrache Poenaru ~i C>piscopul Ilaîn medicină la Viena. Acesta din urrion. A fost trimis de Tudor Vladimă,
neluându-şi
diploma de medic
mirescu într-o zi, cum singti!r poveschirurg, la venirea acasă i-a pricinuit
1.t •şte lui C. D. Aricescu, să invite la
tatălui său o mare supărare, care a
Cotroceni,·· la Tabără, pe boierul Ni- mers p<1n:l la desmoştenire şi interziccl.1e Filipesc11. Acesta, îng<ilbenit de cerea de a-i purta numele. Aşa s-a
fric;-1, îi zi~;" 0:: .1;:n1mat hi N. Popesfăcut că subchirurgul de Ia Curtea
cu: -

liniştit,

1
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ARGEŞ

~· Argeş din Manole, a devenit Ma1iokscu. Din neamul Manolescu, Ele11a, fiica, devenită Iliescu prin căsă
lorie, s-a născut şi Anastasie Iliescu,
profesor de caligrafie şi desen la Pi,„~ti. pictor, grafician şi ih!lstrator de

IN SUS

213

manuale şcolare. A murit tânăr, prin
1930, dar a lăsat câteva lucrări de valoare, unele dintre ele - 10 tablouri
ale foştilor directori ai Liceului Bră
tianu - se află astăzi în muzeul
şcolii.

Resume
L'Argeş

historique est evoque a-

vro ardeur par l'auteur. Depuis de

- tout dans une description emouvante.

,·elebre monastere, aux personalites
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