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ARGESSIS, STUDII

BISERICI ORTODOXE DIN SECOLUL AL XIII-LEA
DESCOPERITE ÎN REGIUNEA ARGEŞ-MUSCEL
ION BICA
Din analiza documentului intitulat „Diploma Ioaniţilor" (Alba regală) din 2 iunie
1
1247, act de „o importanţă covârşitoare pentru istoria neamului nostru" , luăm
cunoştinţă despre dezvoltarea forţelor de producţie în regiunea dintre Carpaţi şi
Dunăre, apariţia claselor antagoniste, precum şi a unor instituţii cu caracter feudalcnezate şi voievodate2• Confonn documentului menJionat, care reflectă o situaţie
existentă înainte de marea invazie tătară din anul 1241 , în schimbul ajutorului acordat
pentru apărarea regatului împotriva pericolului tătar, regele maghiar Bella al IV-iea
(1235-1270) dăruia Cavalerilor Ioaniţi-ordin ce aparţinea Casei ospitalierilor din
Ierusalim-ţara Severinului (terra de Zeurino) împreună cu cnezatele lui Ioan şi Farcaş
(cum kenezatibus loannis et Farcasii) până la râul Olt, în afară de ţara lui Litovoi (terra
4
kenezatus Lyotuoy woiavode), care era lăsată pe mai departe în stăpânirea rom&nilor •
5
În aceleaşi condiţii în care le era cedată ţara Severinului , Cavalerii Ioaniţi
primeau în stăpânire toatl Cumania de la răsărit de Olt, cu excepţia ţării lui Seneslau,
1
Constantin C. Giurescu, Dinu C. Giurescu, Istoria romdnilor I. Din cele mai vechi timpuri pAna le
întemeierea statelor feudale romaneşti, Ed. Ştiinţifica, Bucureşti, 1974, p. 21 S.
1
Documente privind istoria Romdnlei-veacul XIII, XIV. XV. B. Ţara RomlneascA (1247-1500), Ed
Academiei Romane, Bucureşti, 1953 (DIR, B, mai departe), p. 1-5; Documenta Romaniae Historica. B. Ţara
K.omâneascA, voi. I (1247-1570), lntocmit de P. P. Panaitescu şi Damaschin Mioc, Ed. Academiei Române,
!iucureşti, 1966 (DRH, 8, mai departe), p. 3-11; Documenta Romaniae Historica. D. Relatiile intre Ţarile
Române, voi. I (1222-1456), volum lntocmit de ecad. Ştefan Pascu, Constantin Cihoderu, Konrad G.
GUndisch, Damaschin Mioc, Ed. Academiei Române, Bucureşti, 1977 (DRH. D, mai departe), p. 21-28. cf
Constantin C. Giurescu, Istoria românilor. I. Din cele mai vechi timpuri pAna la moartea lui Alexandru cel
liun (1432), edi!ia a III-a revizuia şi adaugita, Bucureşti, 1938, p. 352-356; Ştefan Pascu, Feudalismul
tunpurtu intre Carpaţi şi Dunt!ire în secolul al Xii-lea şi prima 1umdtate a secolului al XI/I-leu. ln: Istoria
Romtiniei, voi. 11, Ed. Academiei Române, Bucureşti, 1962, p. 142; Constantin C. Giurescu, Dinu C.
Uiurescu, op. cil., p. 218-219; Sergiu losipescu, Româ11ii qin Carpaţii Meridionali la Dunărea de Jos de la
invazia mongolt!i (I 241-1243) pdnă Io consolidarea domniei a toata Ţara Romdnească. Războiu/ victorios
purtat la 1330 împotriva cotropirii ungare, ln voi.Constituirea stalelor feuckile româneşti, Ed. Academiei
Romine, Bucureşti, 1980, p. 41-44.
'Ştefan Pascu, op. cil., p. 116; Nicolae Iorga, Cele dintdi crista//zdri de stat ale romdnilor, ln: Studii asupra
Evului Mediu românesc, ediţie îngrijita de Şerban Papacostea, Ed. Ştiin\ifica şi Enciclopedica, Bucureşti.
1984, p. 42; Şerban Papacostea. Romdmi in secolul al Xlll·lea intre cruciadiJ şi Imperiul mongol. Ed.
Enciclopedica, Bucureşti, 1993, p. 61.
'DIR, B, p. 1-3; DRH. B, p. 4-S, 8-9; DRH, D, p. 21-23,26-27; cf. Ştefan Pascu, op. cit., p. 143-144.
'B. Câmpina, Şt. Pascu, Formarea stalelor feudale Ţara Romdneascil şi Moldova. ln Istoria României, voi.
11, Ed. Academiei Române, Bucureşti, 1962, p. 145, considera ca loanitii n-au intrat de fapt in stapAnirea
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voievodul românilor:„Ad hec contulimus preceptori antedicto et per ipsum domui
Hospitalis a fluvio Olth et alpibus Ultrasilvanis totam Cumaniam, sub eisdem
conditionibus, q!Je de terra Zeurino superius sunt expresse, excerpta terra Szeneslai
woivode Olatorum, que eisdem relinwuimus, prout iidem hactenus tenuerunt sub
eisdem" (Pe lângă acestea, am dăruit amintitului preceptor şi prin el Casei
Ospitalierilor toată Cumania, de la râul Olt şi munţii Transilvaniei sub aceleaşi
îndatoriri ce sunt arătate mai sus cu privire la ţara Severinului în afară de ţara lui
Seneslau, voievodul românilor, pe care le-am lăsat-o acelora, aşa cum au stăpânit-o şi
6
până acum ).
Voievodul, cuvânt de origine slav! (vojevoda = conducător militar), prin
atribuţiile sale politice, era superior cneazului 7• Titlul de voievod, înainte de
întemeierea statelor feudale româneşti, s-a acordat cârmuitorilor unor formaţiuni
teritoriale întinse, care cuprindeau bazinul unui râu, incluzând mai multe cnezate.
Teritoriul aflat sub conducerea unui voievod purta denumirea de voievodat, instituţie
feudală cu caracter ereditar8•
Toate aceste formaţiuni, menţionate în „Diploma Ioaniţilor", se aflau în raporturi
de vasalitate faţă de regele Ungariei, însa, spre deosebire de celelalte trei (ţara
Severinului, cnezatele lui Ioan şi Farcaş), voievodatul lui Seneslau - ca de fapt şi cel al
lui Litovoi - era lăsat românilor aşa cum îl stăpâniseră aceştia până atunci, bucurânduse astfel de o autonomie mai largă. Seneslau trebuia să dea jumltate din foloasele şi
veniturile voievodatului sllu, dar nu era obligat să presteze anumite slujbe. Din analiza
textului reiese că voievodatul avea oaste capabil! să lupte alături de cea a regelui şi a
cavalerilor, precum şi o nobilime localll din rândul căreia voievodul îşi alegea
dregătorii 9 . Centrul formaţiunii statale condusă de Seneslau se afla în regiunea
subcarpatică, la Curtea de Argeş 10 , iar teritoriul său cuprindea cel mai probabil regiunea
muntoasă, deluroasă şi de câmpie a Munteniei vestice, adicll judeţele Argeş, Muscel,
Dâmboviţa, Olt, Teleorman, Vlaşca şi eventual Prahova 11 •

leritoriilor dllruite de regele maghiar, deoarece „nici o dovedii sigurii, nici o unnll materialii nu atestll prezenţa
lor intre Carpaţi şi Dunllre Jnainte de sflrşitul anului 12SO", vezi o alta pArere, la Constantin C. Giurescu,
Dinu C. Giurescu. op. cil. , p. 219.
'' DIR. B, p. 3; DRH. 8, p. 4-5,8-9; DRH,D p. 23,26, cu traducerea; dupl opinia lui Constantin C. Giurescu,
Întemeierea Mitropoliei Ungrovlahiei, în „Biserica Ortodoxii RomAnll", LXXVIII, 1959, 7-10, p. 675,
aceslora trebuie adaugata o alta formaţiune statalii-cnezat sau voievodat-e11istentl în partea de rllsllrit a Ţarii
Româneşti; cf. Constantin C. Giurescu, Dinu C. Giurescu, op. cil., p. 219.
7
Cneazul era conducAtorul unui teritoriu care cuprindea, in general, mai multe sate, situate de obicei pc malul
unui râu. El avea atributiuni de ordin administrativ-fiscal, judeclltorcsc şi militar (Constantin C. Giurcscu,
Dinu C. Giurescu, op. cit., p. 216).
"Ibidem, p. 217; Dinu C. Giurescu, Ţara Romtineasct!J in secolele XIV-XV, Ed. Ştiinţifica, Bucureşti, 1973, p.
265: Şerban Papacostea, op. cil., p. 62.
'' 8. CAmpina, ŞI. Pascu, op. cil., p. 144; Constantin C. Giurescu, Dinu C. Giurescu, op. cil., p. 217,219
Şerban Papacostea, op. cil., p. 62.
111
N. Constantinescu, Curtea de Argeş (1200-1400). Asupra începuturilor Ţlrii Româneşti, Ed. Academiei
Române, Bucureşti, 1984, p. 9, 145; Sergiu losipcscu, op. cil., p. 51; pentru o localizare a cenlnllui politic al
lui Seneslau în depresiunea Titeştilor (Brezoi)sau a Arefului, vezi: B. Câmpina, Şt. Pascu, op. cit., p. 144'.
11
Constantin C. Giurescu, Istoria românilor I. p. 354; idem, intemeicrea Mitropoliei Ungrovlahiei .. p. 67S;
Constantin C. Giurescu, Dinu C. Giurescu, op. cit., p. 217.
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Populaţia română (vlahă) dintre Carpaţi şi Dunăre, care în secolul al XIII-iea
era o populaţie majoritară creştin-ortodoxă 12 , pentru oficierea slujbelor religioase avea
nevoie de locaşuri de cult, adică de biserici. Dacă într-o perioadă anterioară acestea
erau construite din lemn sau adăpostite în interiorul unor bordeie construite din nuiele
şi lut (biserici-bordeie) 11 , în această epocă apar edificii de zid 14 .
Din documentul emis de cancelaria regelui Ungariei Bella al IV-iea la 2 iunie
1247, concomitent cu atestarea documentară a cnezatelor şi voievodatelor româneşti la
sud de Carpaţi în secolul al XIII-iea, constatăm că dezvoltarea relaţiilor de producţie
feudale şi crearea unei suprastructuri politice au flcut posibilă apariţia unei arhitecturi
de zid. Astfel, aflăm că formaţiunile politice sud-carpatice erau obligate să plătească
anumite impozite „afară de bisericile clădite şi de cele ce se vor clildi în ţările mai sus
zise" (exceptis ecclesiis constructis et construendis in omnibuz terris supradictis) 15 •
Informaţiile cuprinse în documentul din anul 1247, referitoare la existenţa unor
biserici de zid ·la sud de Carpaţi în secolul al XIII-iea, au fost confirmate de cercetările
arheologice efectuate, în ultimele decenii, în unele aşezări din regiunea Argeş-Muscel.
În interiorul bisericii Stintul Nicolae din Curtea de Argeş, care datează din
secolul al XIV-iea (Biserica domnească), cu prilejul cercetărilor arheologice efectuate
în anul 1969 (19 mai -10 septembrie) au fost scoase la iveală vestigiile unei mici
biserici (14 x 8 m) din secolul al XIII-iea. Temeliile, cu dimensiuni variabile (înălţime
O, 12 - 0,72 m; grosime 0,90 - 1,20 m), se p!streazA numai pe anumite porţiuni. Ca
materiale de construcţie au fost folosite cărămida, bolovani de râu, piatra locală de
carieră (un şist cenuşiu-vânăt, provenit cel mai probabil, din împrejurimile oraşului
Curtea de Argeş, Ceşti-Albeşti), iar ca liant un mortar de nuantă roşiatică, compus din
var, nisip şi cărămidă pisată. La talpa fundaţiilor şi în miezul acestora se aflau tiranţi de
stejar (longitudinali şi transversali) care asigurau stabilitatea zidurilor.
Locaşul ortodox de la Argeş, al cărui plan se încadrează în tipul denumit „în
cruce greacă", se compune din pronaos, ale cărui ziduri prelungesc parcă pe cele ale
naosului; naos, sub formă de cruce cu braţele aproximativ egale; altar poligonal, în trei
laturi şi rotunjit în interior. Având în vedere forma planului cel mai probabil bolţile
constau dintr-o semicalotă transversală în pronaos, întreg edificiul fiind încoronat de o
turlă sau cupolă peste încăperea centrală. La exterior, legătura dintre naos şi pronaos se
efectua nu printr-un zid drept, ci printr-un decroş, care ftcea vizibil şi în afară planul
cruciform, dând monumentului un caracter de originalitate. Biserica documentează o
variantă a tipului de locaş bizantin în cruce liber!, ftră puncte interioare de sprijin
pentru boltirea naosului, reprezentând „un unicat tipologic în vechea arhitectură din
11

DRH, D, p. 20
'' Ion Bamea, Arta creştină in Roman/a, 2 (secolele VII-XIII), Ed. Institutului Biblic şi de Misiune al
Hisericii Ortodoxe RomAne, Bucureşti, 1981, p. 13-14; N. lotga, Istoria Bisericii romdneşti şi a vieţii
religioase a romanilor, ediţia a ll·a, revllzutA şi adaugita, voi. I. Ed. Ministerului de Culte, Bucureşti, 1928.
fl 33-34.
" Pentru existenta unor biserici de zid pe teritoriul tarii noastre, în secolele XII-XIII, vezi: Ion Barnea. op.
cit., p. 110-121; Vasile Dr&gu\, Creaţia artislic6 in epoca întemeietorilor de ţară, în voi. ,.Constituirea satelor
feudale româneşti", Ed. Academiei Române, Bucureşti, 1980 p. 266-270; Victor Spinei, Moldova in secolele
XI-XIV, Ed. Ştiin\ificll şi Enciclopedicll, Bucureşti, 1982, p. 107; Dan Gh. Teodor, Creştinismul la est de
Carpaţi, De la origini până în secolul al XIV-iea, Ed. Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, laşi, 1991, p. 103·
104.
"DIR, 8, p. 2; DRH, B. p. 4, 8; DRH, D, p. 22, 25, cu traducerea
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spaţiul carpato-danubian" • Biserica era împodobită în interior cu „splendide picturi
murale" 17, iar faţadele prezentau elemente decorative din piese ceramice smlUţuite.
Demn de subliniat este faptul că în pictură au fost semnalate urme ale utili:zării foiţei de
aur, iar unele fragmente arată că au fost reflcute, ceea ce ar constitui o dovadă pentru
existenta îndelungată a locaşului 18 •
Planul bisericii de la Curtea de Argeş (denumită de către arheologi „Argeş I")
prezintă o serie de analogii cu unele monumente mai vechi de la sud de Dunăre, cum
este, de exemplu, biserica Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel de lângă Nicopole
(Bulgaria), datată în secolele Xlll-XIV 19 , sau cea de la Sapareva Banja (Bulgaria) cu
hramul Sfăntul Nicolae 20 . Istoricul de artă Răzvan Theodorescu face observaţia că
fiecare din aceste două monumente (cel de la Argeş şi cel de la Nicopole), în contextul
mai larg al monumentelor bizantino-balcanice, aparţine câte unui alt grup de plan cu
trăsături şi spaţii bine precizate21 • Pe lângă faptul că este mai mare, lăcaşul ridicat în
secolul al Xiii-lea pe lângă reşedinţa voievodului din Muntenia se deosebeşte de planul
bisericii din Nicopole prin vizibilitatea crucii în exterior, ceea cei conferă astfel un
aspect crucifonn şi pe dinafară22 •
Pe baza studierii materialului arheologic şi mai ales, a celui numismatic o
monedă de bronz atribuită împAratului bizantin Alexios al 111-lea Anghelos ( 11951203 )-N. Constantinescu datează construirea bisericii în jurul anului 1200, sau, cel mai
probabil, în prima jumătate a secolului al Xiii-lea, până la marea invazie tătarA din anul
1241 23 . Pavel Chihaia are însă o altă părere, considerând că edificiul ecleziastic de la
16

"' N Constantinescu, Cronofogia monumentelor de la Curtea de Argei (sec. XII-X/V) - semnificaţia lor
în „Revista de istorie", 34, 1981,4, p. 686; R&zvan Theodorescu, Bizanţ, Balcani, occident la
i'ncep11111rile c11//urii medievale romdneştl (secolele X- XIV), Ed. Academiei RomAne, Bucureşti. 1974, p. 274.
11
N. Constantinescu, Curtea domneasctJ din Argeş, probleme de geneză şi evoluţie, in „Buletinul
monumentelor istorice", XL, 1971, 3, p. 22
'" Pentru descrierea bisericii, vezi urmlltoarele bibliografii: N. Constantinescu, la residence d'Argeş des
voivodes ro11mains des XIII et XIV siec/es. Prob/emes de choronologle a la lumiere des recentes recherches
archeologiques, în „Revue des etudes du sud-est euro~en", VIII, 1970, I, p. 24-26; idem. Curtea domneascd
din Argeş....... p. 22-23; idem Cronologia mqnumenlelor de la Argeş.„.p. 687; idem, Curtea deArgeş (12001400) .... „p. 84-92; Razvan Theodorescu, op.cil. , p. 270-274; Ion Bamea, op. cit. , p. 100-101; Vasile
Dragul, op. cit. , p. 270: Grigore Ionescu, Arhitectura pe teritoriu/ Romdniei de-a lungul veacurilor, Ed.
academiei Romftne, Bucureşti, 1982, p. 129.
'"N. Constantinescu, Curtea domneasctJ din Argeş .. „„ p. 23; Rlzvan Theodorescu op. cit., p. 271-272.
211
Rllzvan Threodorescu, op. cit., p. 272; Grigore Ionescu, op. cit., p. 129.
21
Ibidem, p. 272, edificiul de la Nicopole, prin configuraţia naosului, aminteşte de micile biserici cu aspect
cubic din secolele XI-XII, intlllnite în provinciile bulgare şi paristriene ale Imperiului bizantin, cum sunt cele
de la Boiana şi Dinogefia-Garvlln.
22
Ibidem, p. 272-273; idem, Un mileniu de artă creş/lnlf la Dundrea de Jos, (400-1400), Ed. Meridiane,
Bucureşti, 1976, p. 160-161, sub acest aspect se apropie de biserica de la Sapareva Benja.
21
N. Constantinescu, Cronologia monumente/or de la Argeş„„„ p. 688; istoricul citat opineazll cil biserica
voievodalii din secolul al XIII-iea a fost demolata abia în a doua jumiltate a secolului al XIV-iea de elitre
domnitorul Vladislav I. (Vlaicu Vodil, 1364-1376), în locul ci fiind constrliitA actuala bisericii Sflntul
Nicolae; alţi istorici, insil, consider! cil biserica Argeş I a fost dllnlmatA dupA evenimentele din anul 1330 de
catre Basarab I, fondatorul statului feudal Ţara Româneasca, în locul ci fiind înAllat actualul lllcaş de
rugllciune (vezi, o prezentare a acestor opinii Ion Bice, Mdriurli ale influenţei ci\lilizaţiei bizantine in
regiunea Argeş-Muscel (secolele X-XIV), în „Argessis. Studii şi comunicllri", seria istorie, Piteşti, IX, 2000,
p. 143, nota 21).
istorică.
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Curtea de Argeş a fost 'ridicat în a doua jumătate a secolului al XIII-iea, cel mai
24
probabil între anii 1272-1279 .
Această importantă mărturie arheologică din secolul al XIII-iea arată că
„mediul socio-politic al voievodatului argeşean era capabil să ridice un monument
rc:prezentativ şi că exigenţele sale artistice se aflau la un nivel îndeajuns de înalt, încât
mij toacele de realizare să fie din cele mai elevate 25 .
în complexul de monumente feudale de zid de la Cetăţenii din Vale, cu prilejul
ci:rcetărilor efectuate, cu unele întreruperi, între anii 1940-1949 şi continuate în 1981,
uu fost scoase la iveală temeliile a trei biserici, dintre care două datează din secolul al
Xlll-lea26 •
Prima biserică (denumită de către arheologi biserica nr. 3) este un edificiu din
categoria bisericilor sală, cu absidă semicirculară, păstrată până la înălţimea de 1,40 m
fa\ă de podea, având deschiderea interioară de 4, 14 m, naos dreptunghiular cu
27
dimensiunile interioare de 7,55 m x 6,20 m şi grosimea zidurilor de 1,10 m • Pere!ii
i:nm acoperiţi cu „o splendidă pictură de factură bizantină, de cea mai bună calitate" 8 .
fn altar şi naos au fost găsite numeroase fragmente de frescă pictată în diferite culori de
la negru, albastru şi verde până la roşu şi galben. În colţul de sud-vest au apărut
fragmente de frescă identice cu cele din interior, ceea ce a condus la concluzia că
hiserica a fost pictată şi pe dinafară29 . Pe baza studierii materialului arheologic şi
numismatic s-a ajuns la concluzia că edificiul datează din prima jumătate a secolului al
Xlll-lea 30 . Locaşul şi-a încheiat existenţa către mijlocul aceluiaşi secol, cel mai
probabil, ca unnare a unui cutremur31 •
Tot în aşezarea de la Cetăţeni a fost descoperită o biserică (nr. 2) treflată, cu
11bside semicirculare atât în interior cât şi în exterior32 . Edificiul are ziduri groase de I
m, construite din pietre mari, parţial cioplite sau pietre mai mărunte prinse cu mortar şi
var. Pe peretele exterior au fost găsite resturi de tencuială de culoare alb-gălbuie, iar pe
cel din interior bucăţi de tencuială zugrăvită cu dungi subţiri albastre şi una de culoare
roşie 33 • Pigmenţii utilizaţi de către meşterii anonimi care au lucrat aici fiind de o

" Pavel Chiheia, Despre biserica domneascli din Curtea de Arge.J .J/ co'lfesiunea primilor voievozi ai Ţlirii
/lomdne.Jti, în: Tradiţii rlisliritene fi influenţe occidentale in Ţara Romdneţ1sclJ, Ed. Slintei Arhiepiscopii e
Bucureştilor, 1973, p. 24: „Mult mei firesc mi se pere e data aceasta biserici disparuta cu moneda lui
lndislav I Cumanul (1272-1292) a cllrci identificare este mei sigurii şi care a fost gllsita în altarul actualei
h1~crici, deci lânga zidul fostului monumenr'.
11
Vasile Dragu{, op. cit„ p. 270.
>•Cea de e treia biserici. datea.zA din secolul al XIV-iea (Lucian Chitescu, Spiridon Cristocee, Anişoara Sion,
Cercetlirile arheologice de la complexul monumentelor feudale de la CetlJţeni, jud. Argeş, în „Materiale şi
ccrcctBri arheologice'', XVI, 1982, p. 275-281).
" Ibidem, p. 277; Dinu V. Rosetti, Şantierul arheologic CetlJţenl, în „Materiale şi cercetari arheologice",
VIII, I962, p. 84, cere n-a realizat decAt o dezvelire parţiali a monumentului (jumAtetea nordicA). Dinu V.
Rosetti credea cA biserica nr. 2 are un plan bazilical.
" I.ucian Chitescu, Siridon Cristocea, Anişoara Sion, op. cit„ p. 278.
„ Ibidem, p. 278-279.
'"Ibidem.
" Ibidem, p. 277.
11
Ibidem, p. 277; Dinu V. Rosetti, op. cit„ p. 79.
''Vasile Drllguf, op. cit., p. 271.
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calitate „excelentă", s-a tras concluzia că „numai relaţiile economice şi artistice cu
lumea bizantină le permitea importul unor materiale foarte preţioase"34 •
Pe baza informaţiilor de ordin stratigrafic, numismatk-monede de la Ioan al
111-lea Ducas Vatatzes (1222-1254) şi Bella al IV-iea (1254-1270); arheologic
(fragmente ceramice) şi stilistic, monumentul a fost datat în prima jumătate a secolului
al XIII-lea 3s.
Ruinele unei bisericuţe de plan treflat au fost descoperite şi în Dobrogea, la
Niculiţel (jud. Tulcea), pe platoul de pe dealul de la „Cetăţuia•' 36 • Acest edificiu
ecleziastic reprezintă cea mai veche construcţie de acest tip de pe teritoriul ţării noastre
37
şi datează cel mai rirobabil din a doua jumătate a secolului al XIl-lea sau începutul
8
39
celui de al XIII-iea . O grupare a istoricilor (Ion Bamea , Corina Nicolescu40 , Virgil
Vătăşianu 41 ) este de părere că monumentul de la Niculiţel are o importanţă deosebită
pentru evoluţia arhitecturii româneşti din veacul următor. Istoricul de artă Răzvan
Theodorescu consideră însă că modestul edificiu ecleziastic descoperit în nordul
Dobrogei n-a putut influenţa arhitectura din teritoriile nord-dunărene, apariţia
triconcului pe teritoriul ţării noastre ne-având nici un fel de legătură directă cu
bisericuţa de la Niculiţel 42 .

Ibidem, p. 277.
" Pentru descrierea bisericutei de la Niculiţcl, vezi urmltoarea Bibliografic: Gh. Ştefan şi colaboratorii,
Şantierul arheologic de la Garvăn-Dtnogeţia, în „Studii şi cercetari de istorie veche", VI, 1955, 3-4, p. 741743; I. Barnea, Monumente de artă creştină descoperile pe teritoriul Republicii Socialiste România, în
„Studii Teologice", X, 1958, S-6, p. 305-306; Ibidem în: Din Istoria Dobrogei. m. Bizantini, romAni şi
bulgari la Dunl'trea de Jos, Ed. academiei RomAnc, Bucureşti, 1971, p. 238-242; idem, Arta cre1t1nă.„ p. 9697; idem, Monumente creştine şi viaţa blsertceasclJ tn secolele VII-XIII tn: Mo1111mente istorice şi izvoare
creştine. Mărt11rli de străveche exislenţlJ .Ji de continuitate a romdntlor pe teritoriu/ DunlJrti de Jos şi al
Dobrogei, Ed. Arhiepiscopiei Tomisului şi Dunllrii de Jos, Gala\i, 1987, p. 109-112; Corina Nicolescu,
Aspecte ale reia/ii/or culturale cu Bizanţul la Dunlirea de Jos în secolele X-XIV, în „Studii şi materiale de
istorie medie", V, 1962, p. 42-43; Rl!zvan Theodorcscu, Bizanţ, Balcani, Occident „ „ . p. 101-103.
"' Petre Diaconu. Despre datarea „circumvalaţiei" şi a „ bisericii treflate" de la Nicu/iţei, în „Studii şi
cercetări de istorie veche", 23, 1972,2, p. 737; idem, Despre organizarea eclesiastică a regiunii de la
Dunărea de Jos (ultima treime a secolului X-secolul XII), în „Studii Teologice", XLIII, 1990, I, p. 119; I.
Barnea, Arta creştină„„„ p. 96; idem, Monumente creştine.„„ p. 111.
'' Ernest Oberlander-Târnoveanu. Pentru o noulJ datare a bisericuţei cu plan treflat de Ui Nicu/iţe/, în
„Peuce", VIII, 1980, p. 452.
•
1
• I. Barnea, Mor111mente creştine„ .. p. 112: „Temeliile oricftt de rllu pllstratc ale bisericutei de la Cetllţuia
Niculiţcl pun într-o nouă luminii originea acestui tip de construc\ie pe teritoriul tl!rii noastre, socotit ca
împrumutat din arhitectura veche sârbească (şcoala Morava)" .
.w Corina Nicolescu, op. cit„ p. 43: „Deşi acest tip de monument a fost atribuit de cercetătorii mai vechi,
exclusiv influentei sârbo-athonite, pătrunsl în nordul Olteniei prin meşteri aduşi de clllugllrul Nicodim, în
ultima treime a secolului al XIV-iea, el apare la Niculi\el cu doul! veacuri mai înainte. ÎmplmAntenirea lui
într-o etapă mai timpurie ne permite să întclcgem mai clar rilspAndirea în veacul al XIV-iea a unui tip similar
deplin constituit, în Ţara Romaneasca, Transilvania şi M()ldova"; cf, idem, lnceputurile artei feudale din ţara
noastră în lumina 11/timelor descoperiri arheologice, în „Studii şi cercetari de istoria artei", l, 1959, I, p. 56.
0
'
Virgil Vătllşianu, Istoria artei feudale în Romdnla. I. Arta în perioada de dezvoltarea feudalismului, Ed.
Academiei Române, Bucureşti, 1959, p. 129.
" Dupa opinia lui Răzvan Theodorescu, op. cit„ p. 103, monumentul de la Niculitel reprezint! ecoul
arhitecturii bizantino-balcanice din secolele XI-XII „într-un mediu provincial, cu posibilităli economice
reduse, datorat unor meşteşugari, mai degrabl, decAt unui arhitect".
12
Ibidem, p. IOS; idem, Apropos du plan triconque dans /'Ql'chllecture du sud-eat europeen au haut MoyenÂge, în „Revue des ttudes du sud-est europ&:n", XIV, 1976, I, p. 12-13; RAzvan .Theodorescu, Radu
Florescu. Arta pe teritoriul României de la mijlocul secolului al VI-lea până în primele decenii ale secolului
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Descoperirea bisericii treflate de la Cetăţenii din Vale are o importanţă
deosebitA, deoarece, pe lângA faptul că reprezintă „cel mai vechi monument de acest
gen după biserica de la Niculiţel"43 descoperit în regiunea nord-dunăreană, după opinia
noastră, pune într-o nouă lumină rolul teritoriului dintre Dunăre şi mare în difuzarea
influenţelor bizantine în spaţiul românesc, în secolele XI-XIII.
Existenţa acestor biserici (eclesiae) de zid ne permite să putem vorbi şi despre o
organizare ecleziastică în regiunea Argeş-Muscel, încă din prima jumătate a secolului
al XIII-iea: „Trebuie să admitem prezenţa unor ierarhi în dreapta şi în stânga Oltului,
unde, la 1247, existau mai multe formaţiuni politice româneşti, cnezate şi voievodate,
c.:u o clasă dominantă constituită, cu forţe armate proprii" 44 • De fapt acest aspect este
confirmat şi de documentul din 14 noiembrie 1234, în care papa Grigorie al IX-iea
scria principelui de coroană al Ungariei Bella (viitorul rege Bella al IV-iea ) că
populaţia română (walati=vlahii) primeşte tainele bisericeşti de la nişte pseudo-episcopi
c.:Hre ţin de ritul grecilor (quisbusdam pseudoepiscopis, Grecorum ritum tenentibus,
universarecipiunt ecclesiastic sacramenta)45 .
47
După opinia unor istorici (Răzvan Theodorescu 46 , Dan gh. Teodor , Victor
48
Spinei ) nu este exclus ca, după constituirea statului vlaho-bulgar al Asăneştilor şi
înfiinţarea Patriarhiei de Tâmovo, unele centre episcopale existente în regiunea
cerpato-dunăreană, in secdolul al XIII-iea, să fi depins direct de autoritatea acestui
important centru ecleziastic sud-dunărean. În acelaşi timp, însă, nu trebuie să uităm nici
rolul deosebit al Mitropoliei de Vicina pentru teritoriile româneşti, în secolul al XIII-iea
49
~i prima jumătate a secolului al XIV-lea • Ultimul ierarh de la Vicina, Hiakynth, a fost
,,/ XIV-iea, în „Istoria artelor plastice în România", voi. I, redactat de un colectiv de autori sub îngrijirea
11cod. prof. George Oprescu, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1986, p. I 05
" Lucian ChiJescu, Sp.Cristocea, Anişoara Sion, op. cit„ p. 277.
" Dinu C. Giurescu, op. cit„ p. 353, cf. Constantin C. Giurescu op. cit„ p. 342; Şerban Papacostea, op. cit., p.
~M: Sergiu losipescu, op. cit., p. 42; Ilie Catrinoiu, Influenţa bizantina pe teritoriul Munteniei ln secoleleV/J\'/IJ Fn lumina izvoarelor 11/erare, arheologice şi numismatice, în „Biserica Ortodoxii Românii", Cil, 1984, 810, p. 632; Preot prof. dr. Mircea Pllcurariu, Istoria Bisericii OrtodoJCe Române, ediţia a li-a, Ed. Institutului
lliblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe RomAne, Bucureşti, 1991, p. 245, 246, presupune ca ierarhul de pe
l~ngll curtea voievodului Seneslau „ar fi purtat titlul de arhiepiscop".
"()RH, D, p. 9-IO:Jn Cumanorul episcppslu, sicut accepimus, quidam populi qui Walati vocantur, existunt.
11111 elsicenseantur nomine christiano. sub uns tamen fide varios ri1us habcnles el mores, illa comiuunl, qu1
l1111c suni nomini inimica. Nam Romanum ecclesiam contempnentes, non a venerabili fretre nostro„„
q11scopo Cumanorum, qui loci diocesanus existit, sed quisbusdam pseudoepiscopis, Grecorum ritum
lcncntibus, universa recipiunt ecclesiastica sacramente „(Dupll cum am aflat, în episcopatul cumanilor suni
111ş1c oameni care se numesc români, care, deşi dupa nume se socot creştini, imbr41iş4nd diferite rituri şi
11hicciuri, într-o singura credinţă, savârşesc fapte ce sunt potrivnice acestui nume. Caci nesocotind Bisericas
10manll, primesc toate tainele bisericeşti, nu de la venerabilul nostru frate„„ episcopul cumanilor, care e
1hccc:zan al acelui tinut, ci de la nişte pscudoepiscopi, care tin de ritul grecilor)
'" Rllzvan Theodorescu, op. cit„ p. 269.
" [)an Gh. teodor, op. cit., p. 66.
" Victor Spinei, op. cit„ p. 106; idem, Piese de cult din regiunile carpato-dunarene în secolele X-XV. în
„Teologie şi viaţii", rcvistA de gândire şi spiritualitate a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, seria noua, III,
1993, 4-7, p. 75.
,., Pr. prof. Ioan Ramureanu, Mitropolia Vicinei şi rolul ei în pt'J.strarea ortodoJCiei ln ţinuturile româneşti,
ln:De la Dunare la mare. Mtlrturii Istorice şi monumente de aria creştine, Ed. Arhiepiscopiei Tomisului şi
Dunarii de Jos, Galaţi, 1977, p. 163; Mihai Spatarclu, Viaţa religioasa a românilor dobrogeni in secolele VII,\'///, în „Biserica Ortodoxa Româna", CIV, 1986, 1-2, p. 91; Vasile v. Muntean, Bizantinologie, li, Editura
lnvicrea, Timişoara, 2000, p. 44.
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transferat, în anul 1359, în funcţia de mitropolit al Ungro-Vlahiei, cu reşedinţa la
Curtea de Argeş, eveniment ce reprezinta urmarea firească a unor relaţii care dăinuiau
de mai multă vreme.
În secolul al XIII-iea, populaţia română (vlahi) din regiunea Argeş-Muscel
împărtăşea credinţa creştină a Bizanţului (ritus grecorum). in acest sens, mărturie sunt
cele trei biserici de zid ortodoxe, scoase la iveală de cercetările arheologice efectuate în
ultimele decenii, toate prezentând elemente artistice specifice lumii bizantinobalcanice.
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