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COMPLETĂRl îN PROBLEMATICA
FOSTEI CURŢI DOMNEŞTI DIN ARGEŞ
NICOLAE CONSTANTINESCU'
Acum 120 de ani, pozitivismul şi ştiinţele experimentale bântuiau în Apus şi
iot atunci - mai exact: în 1883 - se adresa Alex. D. Xenopol studenţilor săi din Iaşi:
„nnarea adevărului, scopul oricărui demers în cercetarea istoric! este de cele mai multe
ori un lucru anevoios, adesea chiar greu de îndeplinit„; „În istorie - arăta savantul -,
experienţa nu este cu putinţ.A. Istoricul nu are de stabilit un adev!r viitor, ci de restabilit
1
1111 adevăr trecut. Adevărul este unul şi numai unul ... " •
Semnificativă, dacă nu simptomatică, ne apare gândirea ulterioară a celui care,
~pre apusul vieţii, considera că în absenţa probelor în demonstraţii ajunge şi un dram de
111tui1ie /v. infra/. Altminteri, să reţinem că A. D. Xenopol, printre primii care s-au
nngajat în combaterea teoriei imigraţionist-negativiste a lui R. Roesler, considera că
locmai spaţiul românesc intracarpatic - Ardealul - a reprezentat leagănul vieţii de stat
româneşti. Erau acolo, din adânca vechime, voievozi români - adevl\raţi „seniori
teritoriali şi capi ai unor mici state" ajunşi apoi sub suzeranitatea cuceritorilor
maghiari; lângă voievozi dăinuiau şi cnejii - un aşezământ oarecum asemănător
voievodatului: „cu care el pare a fi fost amestecat", exemplificându-se chiar din
Diploma Ioaniţilor/1247 respectiv „terra kenazatus Lytuoy woiavode" 2 •
Altfel spus, nu e de mirare ca A. D. Xenopol, poate cel mai consecvent adept
ni „desclllecatului" din Fllgl\raş putea afirma: „începuturile de organizare nouă a vieţii
rnmâneşti cad deci dincolo de Carpaţi şi de acolo ne-au venit în Valahia şi Moldova
llpurile care au dat naştere vieţii de stat a acestor doua ţllri. Voevodul, boierii cnezii,
organizarea comunală, toate aceste elemente, deşi numai rudimentare, ne-au venit de
paste Carpaţi" 3 • Nu au fost capabili românii să aspire şi sl treacă la forma superioară de
organizare - cea statală, de caracter feudal -, neavând o nobilime proprie (cum persifla
111 pamfletul său din 1883 Pal Hunfalvi - Romanii şi pretenţiile lor: „artă de a amesteca
' lnslilutul de Arheologic „Vasile P4rvan", Bucureşti.
' A O. Xenopol, Lecţiunea de deschidere a cursului de Istoria Românilor de la Universitatea din laşi, 1883 ~1111d Pompiliu Teodor, Evoluţia gdndirii Istorice româneşti, Ed. Dacia, Cluj, 1970, p. 235 (subl. ns„ N. C.).
1 ·1 Al. Zub, A scrie şi a face istorie (Istoriograf/a romdnt2 postpaşoplistt2), Ed. Junimea, laşi, 1981
\llumanitas-21), p. 188 şi urm., 227 şi urm.
A D. Xenopol, Teoria lui RiJsler. Studii asupra stdruin/el Românilor in Dacia Traland, laşi, 1884, p. 14 7 şi
urm.

' Idem, lnteme/erea Ţdrilor Române, în „Revista pentru Istorie, Arheologic şi Filologie" RIAF, IV,
1885, p. 4.

ll1"urcşti,
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falsul cu adevărul", va categorisi îndatll Xenopol 4)? Răspunsul limpede al acestuia din
urmă îl va da şi chiar va încerca să-l dezvolte în primul volum al sintezei sale din 1888:
„Aceste două aşezăminte: voevodul /,/adică conducătorul şi nobilii, clasă ce se desface
de la sine şi după un proces de alegere social cunoscut, din sânul unui popor, trebuiau
să existe chiar înainte de înjghebarea societăţilor organizate I de tip statal, N. C.I ,
întrucât ele sunt chiar condiţia oricărei organizărt" 5 • - (s. n„ N. C.).
Dar iată că o tentă de justificată prudenţă transpare din ultima ediţie - voi. 111,
ed. a 3-a I postumă I-, unde chiar de la început, referitor la Descălecarea Munteniei, A.
D. Xenopol lăsa mai mult câmp liber adevărului pasager, adică ipotezelor: „Istoria
romanilor înfăţişează mari greutllţi în expunerea ei, din pricina lipsei izvoarelor / .. .I
Acum, cu prilejul descălecării, mai ales a Munteniei, întunerecul se Iasă din nou pe
evenimente şi nu este străbătut decât de licăriri ce trebuie prinse din toate părţile pentru
a înmănunchia din ele câteva raze de lumină. Numai rareori avem siguranţa istorică;
cele mai adese, numai interferări ipotetice ce trebuie să-şi aştepte confirmarea prin
descoperiri documentare posterioare. Acest principiu logic, că pentru faptele
individuale, cum sunt îndeobşte faptele istorice, argumentarea poate cele mai adeseori
numai să izvodească ipoteza fără a o putea lnsă şi adeveri, este prea adeseori uitat de
istorici şi de aceea este bine a-I aminti la pragul chiar al cercetării ce voim să
întreprindem. Atât stabilirile noastre, cât şi acelea ale învăţaţilor ce cred altfel decât
noi, nu sunt, în ceea ce priveşte descălecarea Munteniei, decât stabiliri ipotetice, şi
viitorul, dacă va aduce vreodată Ia lumină un document hotărâtor, va arăta de a cui
parte a stat adevărul, afară dacă nu cumva ne va da pe toţi de greş, arătând că lucrurile
s-au petrecut altfel decât cum cu toţii le închipuiserăm" 6 .- (s. n., N. C.).
Eşafodajul demonstraţiei lui Xenopol, care punea preţ pe izvoare - fie că era
vorba de data descălecatului din Făgăraş (1290), de persoana descălecătorului (Radu
Negru, oglindit nu numai de naraţiunile cronicăreşti, ci şi de acte de cancelarie - sub
forma „Negru Vodă" - sau de cunoscuta pisanie din 1636 de la Biserica domnească din
7
Câmpulung) şi mai cu seamă privind etapele descălecării: mai întâi la Câmpulung, iar
apoi la Argeş etc„ toate acestea ţineau seama nu numai de stadiul istoriografic atins în
vremea sa, Xenopol rezistând şi ripostând multiplelor obiecţii venite din partea unor
somităţi ca Hasdeu, Onciul, Iorga ş. a., dar se supuneau unui fir interpretativ specific
savantului. O spune el însuşi, când afirmă că în tratarea faptelor istoriceşi în concluziile
asupra acestora s-a bazat şi pe intuiţie, pe aşa-numita inducţie individualii sau
8
inferenţl1 • Numai că - vai! - întreaga epopee a descălecatului din Făgăraş a stat sub
semnul improbabilităţii ca realizare de fapt, de vreme ce Xenopol considera Carpaţii nu
ca o punte de legătură între elementele despărţite ale neamului nostru, ci din contra,
drept „cauza geografică" de căpetenie a dezbinării acestui neam 9•
~ Cf. Pâl Hunfalvi, Die Rumaenen und thre Ansprllche, Wien, 1883 (caracterizarea lui Xenopol, Teoria lui
RIJs/er, 1884. p. I 5).
l A. D. Xenopol, Istoria Romdnilordln Dacia Traianli, I, laşi, 1888, p, 465.
'' Idem, Istoria Romdnilor din Dacia Troiană, voi. III, ed. III-a - respectiv: voi. li, ed. a IV-a, Ed. N.
Stoicescu, Maria Simionescu, Editura Ştiintificll şi Enciclopedicii, Bucureşti, 1986, p. 14.
7
Ibidem, p. 16 şi urm.
" Ibidem, p. 24 (n. 28).
'' Ibidem, p. 50 (critica editorilor de azi la p. 65, sub. n. 111; la bibliografia indicatll a fost omis, din pileate
tocmai principalul promotor al ideii centrale a istoriografiei româneşti, cil Mun)ii Carpaţi au reprezentat din
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DupA acest ocol, care a avut scopul sA sugereze cil marile spirite îşi pot
provoca, adesea involuntar, capcane insurmontabile, sA ne fie îngAduit să ne pronunţăm
1Hupra celor enunţate în titlul articolului de faţA.

•

•

stăruim

•

în legătură cu litera şi spiritul Cronicilor
munteneşti, izvoare de bază care ar demonstra că în 1290 ar fi avut loc descălecatul lui
Hudu Negru voievod.
a) De nicăieri nu rezultă I în pofida redacţiilor repetate, cu adstraturi şi tăieturi
(omisiuni) potrivit intereselor de moment, partizane poruncite sau asumate I că primul
Nc11un voievodal al viitoarei Ţări Româneşti a fost fixat întâi la Câmpulung şi abia pe
urmă la Argeş. Altul e sensul tradiţiei istorice ţesute în legăturA cu aşezarea de pe Râul
Tftrgului: este cea mai veche din ţară, are deci drepturi mai multe (vezi pe rând: 1636,
pisaniile Bisericii domneşti I Uspenia /, Crucea jurământului, Crucea pârgarilor - 1676;
ile reţinut mai ales predoslovia din 1636 a Molitvelnicului slavon I tipărit „în primul
oraş din cele care s-au aşezat în ţara noastră, Câmpulungul"/) 10 • De altfel, Matei
nasarab Vv. a avut grijă să mai întărească orăşenilor câmpulungeni două acte
11rivilegiate - la 12 Aprilie şi 3 Mai 1636, scutirile acordate făcând referire şi la pisania
l lspeniei: „după cum scrie şi în piatra pe care o am pus domnia mea deasupra porţii
1. Mai întâi, se cuvine sA

hi~cricii" 11 •

b) Altminteri, elaboratele tradiţiei câmpulungene se oglindesc suficient de
limpede în redacţia târzie a Cronicilor munteneşti:
- Letopiseţul Cantacuzinesc (a doua jum. sec. XVII): 6798/1290, Radu Negru
Vv. „pogorându-se pre apa Dâmboviţei, început-au a face ţară noao. Întăi au făcut
oraşul ce-i zic Câmpul Lung. Acolo au făcut şi o biserică mare şi frumoasă şi înaltă. De
ncolo au descAlecat la Argeş şi iar au făcut oraş mare şi şi-au pus scaunul de domnie
/t1cdnd curţi de piiatră şi case domneşti şi o biserică mare şi frumoasct" 2 .- (s. n., N.
(

.. ).

- Letopiseţul Băleni/or (a doua jum. sec. XVII): 6798/1290, Radul Negru Vv.
„N-au socotit ca să-şi mute scaunul dencoace, peste plai / .. .I ci dar Radu I vodă s-au
ntl1.at în câtăva vreme la Câmpul-Lung, unde şi mAnăstire frumoasă şi mare au făcut.
l>upă aceea s-au dus la Argeş de au făcut scaunul acolo, făcând curţii domneşti şi
M.~erică, care şi până astăzi iaste" 13 • - (s. n., N. C.).
În ambele redacţii - versiuni, mai limpede - ca suport informaţional - nici că se
putea: scaun domnesc, aievea, a fost hărăzit doar Argeşului ... !
c) Mai mult, avem avem deja suficiente probe documentare - izvoare scrise,
interne - care nu numai că vorbesc de „aşezarea I întemeierea" Ţării Româneşti (ot
~czdania zemlev, 1517), cei interesaţi fiind nu mănăstiri şi biserici domneşti, ci
1111dcauna o punte de lcgAturll între clementele rAzlclitc ale neamului românesc - cf. N. Iorga; „CarpaJii
munteni se deschid spre Ardeal şi nici o picdicA nu se lnlAmpinA spre vAile moldoveneşti" - Istoria
Homdnllor, voi. III, Ctitorii, Bucureşti, 1937, ed. V. Spinei, Editura EnciclopedicA, Bucureşti, 1993, p. 19).
'"A. Sacerdoţcanu, Predosloviile cdr/llor romdneşti, I, Bucureşti, 1938, p. 69.
" llrisovul lui Matci-VodA din 12 aprilie 1636 la Ioan RAufescu, Cdmpulung-Muscel. Monografie i8torictl,
1 '1lmpulung, 1943, p. 363-365.
"Ed. Constant Grecescu, Dan Simonescu, Editura Academiei, 1960, p. L-3.
"Ed. C. Grecescu, Editura Academiei, 1963, p. 3-S, 7.
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moşnenii 14 , dar ele se completează organic cu primele straturi ale alcătuirilor
cronicăreşti

din veacul al XVI-iea, unele operând deja cu miticul „Negru Vodă"; or,
lesne de observat, acestea din unnă nici măcar nu menţionează Argeşul ca loc în care
Negru Vodă ar fi construit ceva: altfel nu ne-am putea explica de ce un Luccari, de
pildă, în cartea sa apărută în 1605, preluând şi consemnând tradiţia descălecatului de
peste munţi, cu inerentele confuzii de nume şi persoane (potrivit surselor de care s-a
folosit şi poate nu le-a înţeles deplin), atribuie descălecătorului construcţii ctitorite în
(Câmpulung?), Bucureşti, Târgovişte, Floci şi Buzău - nu şi în Argeş 15 •
Cu ani în urmă, o fericită întâmplare a confirmat peremptoriu existenţa unei
vechi versiuni cronicăreşti muntenească, în româneşte, tradusă în greceşte şi
descoperită de patriarhul Macarie Zaim al Antiohiei cu prilejul călătoriei sale în Ţara
Românească în deceniul 6 al veacului al XVII-iea (mai exact: 1653-54, 1656-1658). În
versiunea arabă a lui Macarie Zaim se consemnează: „Istorii şi ştiri pe scurt despre
domnii Ţării Româneşti şi despre petrecerea lor şi vremea şederii lor în domnie precum
am putut culege şi aduna. Şi începutul este în anul 6800/1292 al lumii. Cel dintfti care a
cucerit Ţara Românească a fost Ankrovoievod (Ankro însemnează pe· limba
românească «negru», căci era negru, de aceea s-a şi numit pe turceşte ţara Kara Falakh,
sau Valahia Neagră, după numele lui - nota explicativă fiind (chiar a lui Macarie
Zaim). Venit-a din Ţara Ungurească, adică al-Magar, şi s-a pogorât pe râul Dâmboviţa
şi a început cucerirea Ţării Româneşti. Şi a zidit o biserică măreaţă şi foarte înaltă şi
foarte frumoasă în oraşul Câmpulung. Şi a stat în domnie ani 24 şi a murit'' 16. Nimic,
aşadar, despre etapa argeşeană a descălecătorului din Făgăraş în această versiune
cronicărească, atribuită mediului boieresc din prima parte a domniei lui Matei
Basarab 17 • Aceeaşi omisiune a Argeşului, în treacăt fie spus, se poate constata şi în
Hrismologhion-ul lui Paisie (Pantelimon) Ligaridis, dascăl la Schola graeca el latina
(1650) din Târgovişte 18 •
Ce concluzie de prim ordin putem trage mai întâi din cele de mai sus? Nimic
alta decât ceea ce am şi sugerat cu alt prilej: O vreme Argeşul nu a simţit nevoia să-şi
afirme rolul istoric în viaţa statului feudal Ţara Româneasct'1, prin monumentele sale şi
mai ales prin personalităţile I voievozii munteni I implicaţi în realizarea acestora.
Drept urmare, nu putem decât să ne exprimăm îndoiala - dacă nu chiar justificata
mefienţă - şi anume, că în preajma anului 1517, când un diac din cancelaria lui Neagoe
Basarab Vv. consemna în finalul hrisovului pentru Mănăstirea Govora: „Şi eu, Florea,
am scris în scaunul vechilor domni, în Curtea Argeşului" 19 - la mai puţin de un deceniu
mai apoi un cronicar din partea Craioveştilor să consemneze Ia rându-i că Argeşul a
fost descălecat de cineva, cu două veacuri în urmă20 . Dimpotrivă, să reţinem ca

1
'

DRH, B-11, p. 300-301 (10 iul. 1517).
Gi11como Di Pietro Lucceri, Copioso ristrello deg// annali di Rausa, Venezia, 1605, p. 49.
Virgil Cl'lndca, letopiseţul Ţării Româneşti (1292-1664) în versiunea arabă a lui Macarie Zaim, „Reviste
de istorie", 23 (1970), 4, p. 681.
17
Pavel Chihaie, De la Negru-Vodă la Neagoe Basarab. Interferenţe literar artistice incultura românească a
evului de mijloc, Editura Academiei, 1976, p. 22 şi urm.
'"Al. Elian (comunicare din 27 iunie 1945) • apud Gh. I. Brltianu, Tradiţia istorică despre intemeierea Ţării
Româneşti, Bucureşti, 1945, p. 240.
1
'' DRH, B-11, p. 315, 321 (orig. slav.).
211
Pavel Chiheia, Interferenţe, p. 95.
1
'
1
•
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"'rnniticant faptul, că în aceeaşi cancelarie a Ţării româneşti, în 1508 şi apoi în 1510,
h1cn era cunoscut numele lui Vladislav Vv. cel Bătrân - şi aceasta chiar în acte pentru
l'l»mana, invocate mai târziu ca fiind întărite de miticul Negru Voevod. Lesne de
1lcdus, monnântul ctitorului din Biserica Domnească de la Argeş, inscripţiile şi chipul
llll(rAvit în pridvor şi pronaos - astfel de dovezi palpabile, alături de altele, nu
l11gllduiau încă substituirea unui personaj real, existent cândva, cu ficţiunea instituită pe
• nlca - fennecătoare - a legendei, devenită apoi tradiţie consolidată.
2. Într-adevăr, tocirea memoriei - cauza principală fiind chiar faptul că
.\rgeşul cade rapid în desuetudine pe parcursul veacurilor XVI-XVII (când se prefigura
tulpina solidă a Cronicilor munteneşti proeminent fiind scaunul domnesc din
llrgovişte, la concurenţă cu cel din Bucureşti), ca şi lipsa de grijă din cuprinsul Curţii
,1 locaşului de acolo de unde şi ruinarea treptată a monumentelor voievodale (concurate
1111 mai mult de Mănăstirea Argeşului, a lui Neagoe, atribuită apoi aceluiaşi „Negru
VodA") - toate acestea au pregătit terenul pentru cristalizarea în inima Argeşului istoric
,, propriei legende. Explicabil, ea gravita tot în jurul Bisericii Domneşti, dar în textura
rl se constată un element nou: împletirea cu o altă legendă, hagiografică, privitoare la
'ii. Muceniţă Filofteia, cu relicve aflătoare de la sfărşitul veacului al XIV-iea chiar în
Interiorul locaşului ctitorit de Vlaicu Vodă. Astfel constată lucrurile, în 1746,
111llropolitul Neofit Cretanul, în vizita sa canonică din acel an 21 , aşa se justifică şi
prnzenţa scenelor cu viaţa Sfintei, zugrăvite de Radu sin Mihail, pe la 175922 •
3. Un pas mai trebuia fhcut, ca substituirea de care vorbeam sit se şi producă:
11lontificarea celui zugrăvit pe pereţii Bisericii Domneşti cu Negru Vodă, alias Radul
Negru Vv. Acest lucru nu rezultă explicit că s-a întâmplat ca atare - doar tradiţia orală,
rnnsemnată în veacul trecut (în legătură cu un locaş care îşi pierduse pur şi simplu
1ilc11titatea, în bună parte datorită modificărilor, adaosurilor turlelor de tinichea şi mai
11los jalnicelor zugrăveli din 1827 ale lui Pandelimon), această tradiţie voia cu tot
1ll11adinsul ca enoriaşii, credincioşii să se reculeagă la mormântul lui Negru Vodă ... (cf.
mnrturiile culese de un Al. Pelimon, dincoace de mijlocul veacului).
În schimb, este indiscutabil că reprezentările ctitoriceşti din Biserica
I lomnească - ale cuplului voievodal Vladislav 1-Vlaicu - Ana Doamna (ordinea lor în
t11hlourile votive este inversă)2 3 - au inspirat pe cele din ctitoria lui Neagoe Basarab
Vv., cum rezultă din schiţele lui Gh. Tattarescu (1860), anterioare operei demolatoare a
1111 Lecomte du Notly.
4. Dar toate acestea, absolut toate, capătă cu totul o altă coloratură şi
1 1111~istenţă dacă le privim
din unghiul datelor arheologice, rezultatele investigaţiilor
din anii '60-70 aruncând lumini noi asupra vetrei istorice a Argeşului voievodal 24 • Am
'' c'f. D. R. Mazilu, Filoteia de la Argeş, Academia Româna., Memoriile Secţiei Literare, s. III, I. VI,
1933, p. 17, 33-34.
" llibliografia şi alte prccizlri în lucrarea noastrl Curtea de Argeş 1200-1400. Asupra fnceputuri/or Ţării
/111111dn11ştl, Editura Academiei, Bucureşti, 1984, p. 14.
'' • ·um, de altfel, se prezinta şi mai puţin cunoscutele reprezent!lri de pe ferec!ltura ln argint a icoanei Sf
/\lhnnasie ·danie a voievodului Vladislav I Marii Lavre de la Athos Ic. 1370? /, reprezcnllri miniaturale, dar
1•11111mnate exact ca ln tabloul votiv din Biserica Domneasca: Doamna Ana în stânga (privitorului), Vladislav
l111lrcapta.
" ln afarA de menţiunea din n. 22, v. Basarab I şi conlribuţla sa la consolidarea Ţării Româneşti, în
.. Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie «A. D. Xenopol»", XXIII, 2, laşi, 1986, p. 553-570; Nicolae
H-wndru Voievod • lachint de Vie/na sau despre rosturile argeşene ale momenJului istoric 1359, in
I h1cureşti,
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avut prilejul să publicăm astfel de date şi rezultate - cu ecou prelungit şi, desigur, diferit
în sânul obştei cititorilor, specialişti 25 sau nu (am constatat şi reţineri 26 - adică pur şi
simplu ignorarea investigaţiilor de la Argeş privitoare la realităţile din veacul al XIIIiea). Fapt este că vatra Argeşului istoric comport! un amplu efort de organizare a
cercetării arheologice - nu doar sondaje şi săpături de salvare, obiectivele fiind
numeroase, inclusiv în ce priveşte aria locaşului cândva mitropolitan, înlocuit de
Mănăstirea lui Neagoe Basarab.
5. Voi încerca acum să completez - prin lămuriri suplimentare - o parte, măcar
din faţetele unor probleme strict legate de configuraţia şi morfologia fostei Curţi
Domneşti din Argeş, ca şi de istoria încorporată acolo. Lesne de înţeles, astfel de
probleme s-au ivit îndeosebi după publicarea cărţii prin care, în 1984, valorificam
cercetările arheologice întreprinse acolo şi care, de bună seamă, contrariau opinii şi
eşafodaje interpretative venite în special din partea istoricilor de artă, dar şi a altor
specialişti, inclusiv istorici medievişti. Demn de reţinut este îndeosebi evantaiul de
obiecţii în materie de cronologie a construcţiilor - aspect luat în considerare, în chip
necesar, fiind vorba până la unnă de identificarea şi nominalizarea ctitorilor; în tine, nu
pe ultimul plan se situează opiniile în răspăr - ca să zic aşa - faţă de teza curentă:
vestigiile de lângă Biserica Sf. Nicolae Domnesc şi ea însăşi ar întruchipa vechiul sediu
mitropolitan al Ţării Româneşti şi nicidecum o reşedinţă voievodală27 •
La un astfel de înnoitor - în ultimă privire - şi qe solid punct de plecare în
direcţia reevaluărilor în plan general istoric şi, de adăugat, ~trict local, argeşean 28 - e de
înţeles de ce breşa stârnită în istoriografie de demersul spbsemnatului, în unire cu o
neaşteptată adeziune (limitată, dar semnificativă) din part~a unui istoric al artelor, Dr.
Daniel Barbu (supra n. 25) provoacă reacţia, din păcate miarcată de o posacă aroganţă
(vecină pe alocuri cu grosolănia) din partea lui Pavel Chiijiia. Reputatul literat, istoric
de artă şi publicist (la curent, cât a fost prezent în ţară, cu bercetările subsemnatului de
la Curtea de Argeş, chiar pe şantier) a binevoit să se ~ăpustească împotriva cărţii
apărute în 1984 (Raport de săpături, potrivit domnie sale, deşi e vorba de o
monografie în regulă), găsindu-i cusururi (unele îndrep ţite: cazul decodării siglei
L 17, referitoare la aria de răspândire a molozului prov nit de la biserica Argeş I;
corect, afinn aici, legenda de la p. 48, fig. 16, trebuie sJ fie „ 17, moloz cu pictură
murală şi ceramică decorativă (provine ca atare doar de la biserica Argeş I când este
·
localizat), passim: moloz cu pictură murală").
„Argesis", Studii şi comunicAri, seria istorie, XI, Piteşti, 2002, p. 137-14~ (ambele fiind capitole din lucrarea
publicata în I 984); Supra n. 22. Altminteri, despre realiUl!ile din Ţara AgAraşului - v. acum documentata
Teza de doctorat elaborata şi tiparilA de Antal Lukacs, Ţara Făgăraşului în Evul Mediu, secolele X/fi-XVI,
Editura Enciclopedica, I 999.
I
" Daniel Barbu, Sur le double nom du Prince de Va/achie Nicolas-Alexpndre, în „Rcv. Roum. d'Histoirc'',
XXV. 4, I986, p. 291-293 ('galement post 1360 fut fond'e / ',glise St. Nicolas de Curtea de Argeş); idem,
Byzance. Rome el Ies Rouma/ns-Essais sur la product/an polillque de /4/ol au Moyen Ăge, Editura Babei,
Bucureşti, 1998, p. 63, 109, 121.
I
"' Respectiv, ignorarea investigatiilor de la Curtea de Argeş sau prezenteţea lor trunchiata (v. recent, Istoria
Romdnllor, voi. IV, 2001).
1
27
Curtea de Argeş (1984), p. 23-27; mai nou, despre sediul mitropolite~, arh. Cr. Moisescu, ln ,,Argessis",
VIII, 1999, p. 55-61.
,
lM Cf Gh. I. Cantacuzino, Cettlţi medievale din Ţara Româneasctl, sec. X/'/1-XVI, Bucureşti, 1981, p. 155-160
1
şi ed. recenta, Editura Enciclopedica, Bucureşti, 2001, p. 217 şi urm.
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Desigur P. Chihaia îşi apărA opiniile mai vechi (unele asezonate treptat 11dmie să recunoască! - funcţie de descoperirile de la Argeş.„). Nu este cazul ca aici şi
nrum sA îi demontez toate obiecţiile (una din ele, cA „avansez şi o serie de consideraţii
1lc istoriografie, istorie de artă, paleografie etc." depăşindu-mi competenţele, fiind
'lrigAtoare la cer! În ultimul domeniu, cel puţin, tlră a mă aventura - am confirmarea
unui specialist reputat, Dr. Constantin Bălan: vezi, tale-quale, prelucrarea şi
1C1publicarea inscripţiei de deasupra tabloului votiv din naos/inscripţia din 1369, cu
menţiunea stăpânirii Vidinului.„) 29 • Altminteri, P. Chihaia - ignorând datele istorico1uhcologice, încearcă (şi nu e primul) sA urce datarea vechiului aşezământ voievodal de
111 Argeş - Curtea Veche, cum o numesc eu: ar fi vorba nu de la începutul veacului al
XIII-iea, cum cred şi azi, ci de finalul acestuia („Argeş I a fost probabil înălţată între
1111li 1272-1290"), datare pe care o propusese de altfel şi A. Sacerdoţeanu 30 , iar foarte
1cccnt şi arh. Cr. Moisescu 31 . În context istoric, ar fi vorba de cunoscutul episod
I .ilovoi-Bărbat, evocat în 1285 cu referire însli la începuturile domniei minorului
I .ndislau IV I Cumanul I al Ungariei; foarte prob~bil: fals! legăturii, cAci am arAtat la
1Andu-mi că faimoasa învinuire a arpadianului I ,,pro se occuparet' I are altA
~cmnificaţie, flră să implice trecerea lui Litovoi Voievod la Est de Olt3 2 . Dar autorul
l11cxistentei „Cronici despre Radu! de la Afumaţi" combate şi afirmaţia subsemnatului
• li ln Deisis I din luneta de deasupra intrArii pronaos-naos I şi în tabloul votiv (radical
1rfacut de Pandelimon, 1827) ar fi vorba de acelaşi personaj istoric - voievodul ctitor,
ni Bisericii Domneşti - Vladislav I. Cu ostentaţie, P. Chihaia reia povestea tribulaţiilor
1t1hloului votiv din naos, perindat pe parcursul veacului al XVI-iea şi readus sub
lilcnti ficarea „Negru Vodă - Ana Doamna" în 1827. Eu am spus şi spun altceva: de la
hun început, ctitorul a fost redat în pictura din anii 1365-1369, fiind vorba de Vladislav
I ·V laicu şi soţia sa Ana Doamna, cum evidenţiază ceea ce s-a mai păstrat din inscripţia
menţionată. Argument în plus - şi ignorat de preopinenţii mei: icoana dăruită de Vlaicu
Vodă (fig. I), Marii Lavre de la Athos, reprezentându-l pe Sf. Athanasie, redA prin
1l1clura de argint exact, dar absolut exact chipurile înfltţişate îndată după 1369 I ca în
lnhloul votiv - domnul în dreapta <Erivitorului), doamna în stânga; orflturarul, însă, a
plusat invers inscripţiile în greceşte 3; oricum, învinuirile primului cA prin observaţiile
911.:oncluziile subsemnatului l-am atras în capcană pe cel de al doilea sunt ignobile. Voi
ic·vcni, indiscutabil.

"I 'onslantin BaJan, inscripţii medievale şi din epoca modernlJ a Roman/ei. Judeţul Istoric Argeş (sec. XJV11"8), Editura Academiei RomAne, Bucureşti, 1994, cu o introducere ... etc. de Constantin Ba.hm, p. 256-258,
111h nr. VII 288, 1369. Fig. 25 ne aparţine, fiind corect citalll.
"' l 'f. BCMI, XXVIII, 1935, p. 49-57.
" lutra, n. JS. Aici avem însl ln vedere nota polemici datoratl lui Pavel Chihaia, Despre Biserica
/ lomneasclJ din Curtea de Argeş şi confealunea primilor voievozi ai ŢIJr/I Româneşti, rotaprint, ln „Buletinul
lllhllotccii RomAne", Studii şi documente romAneşti, XIV (VIII) serie noul, Freiburg, i. Br. Germania,
l'Jl?/88, p. 103-138 (cu un plan h. t, din lucrarea subsemnatului). Diatribele ascunse de acest titlu sibilinic
" rcvarsa şi asupra lucrlrii lui D. Barbu, Pictura muraUJ din Ţara Rom4nea8clJ în secolul al XIV-iea,
llu„urcşti, 1986.
'' Vezi cele lnflţişatc în Istoria Romdnllor, voi. III, Genezele RomAneşti, coord. Acad. Ştefan Pascu, Acad.
1411.v1n Theodorescu, Editura Enciclopedici, Bucu~ti, 2001, p. 564-565 (cu remarca: „este posibil ce
I llnvoi voievod sl fi acţionai tot în dreapta Oltului" - deci nu la Argeş, unde staptnitor era altcineva).
"Am avut ocazia sa vid icoana, la fe\a locului, în mai 1973.
http://cimec.ro
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Fig. I. Icoana Sf Athanasie, circa J370-1374, danie pentru Marea lavră de
la Athos a voievodului Ţării Româneşti, Vladislav I V/aicu. De reţinut inscripţiile în
greceşte (inversate însă), laterale, precum şi siluetele şi poziţiile donatorilor, inspirate
neîndoielnic din tabloul votiv pictat în naosul Bisericii Sf Nicolae Domnesc (Schiţă
după o fotografie publicată de Marcu Beza, Urme româneşti în Răsăritul ortodox,
Bucureşti, 1935).
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Fig. 2. Curtea de Argeş. Biserica
Sf Nicolae Domnesc - naos. Planul
Bisericii Argeş I (circa 1200).
reconstituit şi trei înregistrări foto
(cercetări arheologice, 1969): este
probat limpede, in situ, detaliul
planimetric de pe latura nord
(marcat X), unde 11u există .\pll(iu
zitlit (fundaţie şi elevaţie), ceea ce
justific(] şi decroşarea planimetricii.
Răgazul

acordat demersului de faţă nu-mi permite să mă ocup în amănunţime
asupra planului bisericii Argeş I, care şi-a făcut loc în lume prin
contribuţiile mele, începând cu anul 1970, dar prezentat recent de arh. Cr. Moisescu cu
un aproape imperceptibil „retuş" - absolut gratuit şi, deci, fals. Distinsul specialist din
istoria vechii arhitecturi medievale româneşti crede că decroşurile (sau rezalitele)
înfăţişate în planul publicat de mine - preluat apoi de o multitudine de publicaţii
ştiinţifice -, adică pe laturile de Nord şi Sud (aici lipsă, datorită sarcofagului Vladislav
I) au fost inventate de mine. Textual: „În cazul acestui monun:,1ent dispărut, s-a
considerat discutabilă apartenenţa sa la tipul stmctural «cruce greacă cu braţe libere»,
deşi braţele crucii nu erau riguros egale, segmentul fiind sensibil mai lung. În schimb,
decroşul amintit care punea în evidenţă către Vest forma liberă a braţelor absidelor
laterale rectangulare, pe lângă faptul că ar fi fost un spaţiu insalubru, era practic
imposibil de realizat. Analizând planul bisericii (fig. 2) reconstituit de cercetarea
arheologică, observăm că la nivelul fundaţiilor pentru crearea decroşului respectiv

de curioasa

intervenţie
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dintre naos şi pronaos, se impune săparea a două şanţuri de fundare late de circe I m,
1tvAnd între ele un fllgaş de pământ cruţat, de aceeaşi lăţime" - oricum o stare de fapt
11lnnimetric I structivll diferită de platformele de zidArie continuă existente la N-E şi
'I-E etc. Autorul prezintă şi o reconstituire din perspectivA axonometrică, apoi un plen
1lc situaţie (al bisericii I cu totul ireal) şi evident, planul propriu, cu respectivele
„umpleri" haşurate peste rezalite 34 • Cu regret, dar documentaţia pe care o am la
lndemână (inclusiv fotografică - şi e cazul să amintesc aici: arh. Cr. Moisescu a fost pe
lilzli în momentul descoperirilor!) dezminte total restituirile propuse de d-sa. Cel puţin
1tcolo unde s-a păstrat in situ, la Nord, decroşul în fundaţia bisericii Argeş I este liber
1lc orice şant de fundare şi, deci, de orice zidărie. Detaliul planimetric observat şi
lnfllţişat de cercetarea arheologică din anii 1969-1973 se află la locul lui (afectat însă
cOlre interior de nefericita intervenţie din anul 1920). Atât, deocamdată.

"Cristian Moisescu, Arhitectura româneascli veche, I, Editura Meridiane, Bucureşti, 2001, p. 28 (cu fig. 19}()), 29 (cu fig. 21. I, 21. 2 şi 21. 3).
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