BISERICILE - MONUMENTE ·ISTORICE
DIN PROTOPOPIATUL CURTEA DE ARGEŞ.
REALIZĂRI ŞI PERSPECTIVE
IN RESTAURAREA ACESTORA
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Cu reşedinţa în cetatea de scaun a alături de alte obiecte de valoare :
primilor întemeietori de ţară, Proto- icoane, uşi împărăteşti, părţi de capopiatul Curtea de Argeş se întinde tapeteasmă etc., mărturii ale geniului
teritorial pe o distanţă de aproxima- creator al unui popor ce şi-a câştigat,
tiv 95 de km. nord-sud şi 70 km est- prin munca lui, preţuire şi stimă.
vest, pe un ţinut plin de istorie şi biŞi dacă ne gândim sau privim la
necuvc'intat de Dl:lmnezeu, cu oameni bisericile-monument din acest protoharnici şi binecredincioşi, aşezaţi din popiat şi la valoarea lor artistică, întimpuri străvechi pe cele patru vc'.'1i : ţelegem că locaşurile noastre de cult
Valea Topologului, Valea Argeşului, sunt m1l.rturii pwternice şi vii despre
Valea Vâlsanwlui şi Valea Râului modul de gândire şi de acţiune a creDoamnei, udate de apele cu acelaşi dincioşilor strâns uniţi în jurul preonume, ce îşi urcă unda cristalină până tului lor, de simţ pentru fmmos şi
în piatra munţilor care cu fruntea al- armonie.
bă ori ochi înseninat le străjuiesc de
Fie că este vorba de biserici din
veacuri.
lemn
- în rândul cărora le enumePlămădit;! o dată
cu neamul din
răm pe cele două strămtuate în incare face parte şi despre care deţine
nenumărate mărturii.
Biserica orto- cinta M<1năstirii Curtea de Argeş, fie
doc11ilor rom<'tni din ţinuturile Proto- despre bisericile din cărămidă şi piapopiatului Curtea de Argeş s-a stră tră - Sfântul Nicolae Domnesc, Druduit şi a depus eforturi pentru va· jeştii-Vechi, Tutana, Stăneşti, Bolnilorificarea urmelor atestând dăinui ţa, Sf. lngeri, Olari, Vâlsăneşti, Valea
rea noastră neîntreruptă pe pământul Faurului, Bădiceni şi Valea Danull!li,
scump strămoşesc, precum şi pentru fie că e vorba de It,1crări de restavalorificarea creaţiilor· lăsate moşte urare şi consolidare ori de conservare
nire de înaintaşi. ln acest sens, în a picturii, fie că e vorba de biserici
de la oraş ori biserici de la ţară, preurmă cu mai bine de un deceniu, conducerea protopopiatului a iniţiat or- tutindeni şi în permanenţă, a exisganizarea unei colecţii de carte veche, tat şi există o sBsţinută preocupare
ce se află adăpostită în muzeul de la pentru păstrarea acestor valori nepreţuik, în mijlocul cărora străluceşm11năstirea Văleni, comuna Sălătruc,
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te, prin măreţie şi
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frumos, biserica
de Argeş.
De altfel, trebuie spus că, prin grija preoţilor şi a credincioşilor faţă
de locaşurile de cult - monumente
istorice, din cadrul protopopiatului şi
în ciuda multor obstacole ce erau :întâmpinate la acordarea vizelor şi a
aprobărilor, în această parte s-a lucrat şi se lucrează însă, lucră rile fiind multiple şi variate.
·
La unele monumente, s-au cerut intervenţii rapide Biserica Domnească, la altele, s-a lucrat în etape
- Mânăstirea Tutana. La unel , s-a
cerut multă experienţă; la altele, fră
mântări deosebite. Când a fost vorba, de pildă, de lucrări de la Biserica
Domnească, unde se cereau interven· ţii rapide, episcopul locului, P. S. Calinic Argeşeanul, şi-a asumat răspun
derea şi finanţarea acestor lucrări ,
din fondurile Mânăstirii Curtea de
Argeş, la care s-au adăugat apoi contribuţiile preoţilor din protopopiat.
Dar strădania pentru păstrarea,
conservarea şi înfrumuseţarea loca ş u
rilor de cult - în primul rând , ca
locaş sfânt în care credinciosul intră
în comuniune cu Dumnezeu şi tră
ieşte din plin Jertfa Euharistică, păs
trând nealterată predania moşilor şi
strămoşilor săi, credinţa cea dreaptă
(ortodoxă) şi, în al doilea rând,
ca
monument care atestă existenta unui
neam cu afinitate pentru fr~mos şi
durabil - s-a manifestat în mod vă
dit în tot protopopiatul şi i-a preocupat şi îi preocupă în permanenţă pe
preoţii şi credincioşii din zonă.
lată doar pe scwrt - prezentarea câtorva monumente istoric
la
care s-au făcut lucrări mari, fără să
mai vorbim de cele la care s-au fă
cut lucrări de întreţinere, zugrăviri
exterioare,, vopsiri de acoperiş sau
înlocuiri de şiţă - Biserica Olari din
Curtea de Argeş. Şi vom începe a·
reastă prezentare cu biserica Dn.J;ieş
t ii Vechi, din oraşul Curtea de Argeş,
ctitorie u fr2ţilor Drujet, aşezată. în
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imediata apropiere a drumului ce
leagă oraşul de
municipiul Piteş ti.
Din lipsă de documente, nu s-a putut stabili încă data exactă a zidiri i,
mulţi dintre cei care s-au ocupat chistoricul monumentului fixând dah
zidirii acestuia înainte de anul 179 0.
Oricum, în urma săpă turilor arheologice efectuate, atât în interior, cât şi
în afara locaşului, s-a constata t că actuala bis erică a fost ridicată peste
temelia alteia mai vechi, iar obiectele descoperite aici (morminte, m nede etc.) ne îndreptăţesc să afi;m c.":::1
că vechimea sfâ ntului lăc?.s
este c· 1
mult mai marc.
·
Lu crările efectuale au avut cn obiectiv consolidarea si rcst:iu rarea
bisericii şi ele au cerut· eforturi mari
şi multă răbdare şi migală,
desfăşurându-se sub directa

ace~;tea

supraveghere a vrednicului preot paroh Vasile Chiţu, înconjurat şi sprijinil de
Consiliul parohial şi credincioşii parohi ei. Dacă amintim faplul că, în
tot timpul lucrărilor, casa şi bucătă
ria preotului au fost casă şi. bu cătă
rie a şantierului - şi acest lucru s-a
'întârnplat la multe din şantierele p:irohiale - nu facem o.1tn va dcC'·ît să
subliniem încă od·-it;:-1 că pre"': il si
credi ncioşij n 'Jşiri triH se din plin r„vintele psalmistului : „Râvna csci
Tale m-a mfrncat " şi nu-şi găsrsc:- linişte decât atunC'i câ nd
bi s('rica br
arată ca o floare răsădită lângă izvoarele ap lor.
Biserica Sfinţii îngeri, cunoscută
şi sub nurnelQ de
„Biserica de sub
coastă", aşezată la intrarea în Valea
Târgului, cartier ce amintei?ie de inima veche a Cetăţii Argeşului , zidită în anul 1717, ctitorie a ieromonahului Damaschin, se numără în rândul monumentelor la care s-au făcut
lucrări d~ conservare şi restaurare.
S-a consolidat turla put~rnic fismrată
în urma cutremurului din anul 1986
şi s-a refăcut acoperişul prin care pă·
tnmdea apa.
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în imediata apropeire a numai în ultimii trei ani, la multe
Cwrtea de Argeş, biserica zeci de milioane de lei, 900/o din sumă
parohială cu hramul Sfinţii Voievozi,
fiind suportată de credincioşi şi din
cunoscută swb denumirea de „Bolnifondurile proprii ale parohiilor.
ţa ", ctitorie a lui Cozma Arhiereul
Făcând o scurtă privire
asupra
mitropolit al Ungro - Vlahiei agendei de lucru cu referire la pers(1790 - 1792) - a cunoscut din plin pectivele viitoare în restaurare şi
viaţa de şantier. Printre alte lucrări
conservarea monumentelor, observăm
- scoaterea igrasiei, consolidare, re- că se înscrie ca prioritară terminarea
facerea acoperişului - ca o lucrare lucrărilor de la Biserica Domnească,
de seamă se înscrie restaurarea pic- a celor de la mânăstirea Tutana şi
turii şi împodobirea bisericii cu mo- începerea lucrărilor de pictură la
bilier scwlptat.
Tutana. Tot în acest an, vor începe
Coborând pe valea Argeşului, la lucrările de pictură la biserica Valea
o distanţă de aproximativ 5 - 6 km Faurului, construită în anul 1727 şi
lateral de drumul ce leagă oraşul de consolidare la biserica parohială
voievodal cu oraşul Piteşti, călătorul Vâlsăneşti, zidită în anul 1838, ampoate admira biserica
Mânăstirii
bele din comuna Muşeteşti.
Tutana, atestată documentar într-un
În răndul bisericilor - monumente
act dat de Radu cel Mare la data de care vor mai deschide şantiere în
1 aprilie 1497. Şi la acest monument, vara acestui an, se numără şi biseris-au făcut lucrări mari, ce au necl'- cq. parohială Bădiceni, din comuna
sitat eforturi şi cheltuieli enorme. Mălureni şi biserica parohială Valea
S-a încPput, în prima etapă, cu rea- Danului din comuna cu acelaşi nulizarea subzidiri. S-a făcut apoi o me. cu şantiere de picturii.
consolidare generală. cu refacerea bolDesigur, am enumerat numai acele
ţilor şi a turlelor. inclusiv a şarpan
biserici - monumente care au, la ora
tei. Prin grija preotului paroh Bc''t- actuală, documentaţiile şi pot începe
rC:inescu Gheorghe care s-a dedicat lucrul o dată cu sosirea timpului facu trup şi suflet acestei lucrări, cre- vorabil. Preocuparea pl'ntru păstra
rea acC'stor valori se l'Xtinde însii şi
dincioşii parohiei au efectuat mii de
on• de muncă benevolă contribuind la alte monumente, din alte parohii,
în felul acesta la reducerea cheltuic- unde preoţii parohi împreună cu organele parohiale şi cu buni credinlilor şi grăbind ritmul lucrărilor.
Dragostea şi grija pentaru restau- cioşi au hotărât să întocmească dorarea şi păstrarea locaşurilor de cult cumentaţiile necesare şi să se tn'acii
- monumente - s-au manifestat şi la lucru. Amintim, în acest sens. biprin lucrările de consolidare ce s-au serica Drujeştii Vechi, unde urmează să se facă restaurarea picturii ;
făcut la biserica parohiei Stăneşti
din comuna Corbi, judeţul Argeş, biserica parohiei Caloteşti. comuna
Budeasa - lucrări de restaurare a
zidită între anii 1831 - 1834, ori prin
cele de la biserica filială Neagoş din picturii ; biserica veche din parohia
lucrări de consolidare şi
comuna Cepari, zidită în anul 1820. Corbi Trebuie spus că în ceea cc priveşte restaurare ; biserica Biituşari - lulucrările efectuate, s-a pus accentul
crări de consolidare etc.
Preocuparea pentru pc'istrarea şi
pP menţinerea formelor originale şi
s-a lucrat cu documentaţie (devize, conservarea bisericilor - monumente
nu s-a limitat numai la cek amintite,
analize, săpături arheologice etc.).
Totalizând cheltuielile ce s-au efec- ci s-a extins şi la acelea care nu au
tuat prin lucrările executate la bis('- avut şantiere sau nu au nevoie de
ricile monumente, acestea se ridică, lucrări speciale ci numai de întreţi-
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nere şi atentcl supraveghere. Din
rândul acestora. enumerăm : biserica
Jgheaburi din comuna Corbi, săpată
în stâncă ; biserica parohiei Brădet.
comuna Brăduleţ : biserica parohiei
Cepari, comuna Cepari, biserica parohiei Oieşti, comuna Corbeni etc.
Dacă, la toate acestea, adăugăm şi
lucrările mult mai vaste ce
s-au făcut la bisericile neînscrise în
lista monument0lor, precum şi bisericile noi ce s-au făcut în protopopiat
- Sălătruc - 1977; Oancea - Dobroţ 1985; Noapteş 1989 şi
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Cicăneşti

II la care se lucrează, se
poate crea o imagine clară a energiilor creatoare ale preoţimii şi credin·
doşilor ortodocşi români din Proto·
popiatul Curtea de Argeş.
De multe ori, această muncă a fost
legat{1 sau nu de persoan:1 unuia sau
a altuia, dar ea este - şi se cere a
fi - un smerit prinos adus lui Dumnezeu de preoţi şi credincioşi rămaşi
de multe ori anonimi, dar c:-ire sunt
scrişi în „cartea vieţii" şi pe care
urmaşii îi vor pomeni, chiar dacii
nu le ştiu numele.

Resume
Dans le protopopiat (unite administrative) d'Argeş sont de nombreuces eglises - au surplus de „Biserica
Domnească" et la Monastere d'Argeş
- qui sont des vrais monuments

d'art et arhitecture. L'auteur montre
que par le soin des pretres et avec

1e soutien des chretiens, cettes eglise
sont aussi en fonction aujourd' hui.
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