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oate bisericile răsăritene au paralel cu
iconografia lor şi o explicare în scris
a acestei iconografii. Această explicare
în scris constă ad esea dintr'un simplu titlu
care indică �ubiectul scenei respective din
zugrăveală, alte ori ea ia forma unor ver
sete din Evanghelie sau a unor pasagii din
cărţi liturgice în cari se face aluzie la sce
nele ilustrate de acele inscripţii. In sfârşit,
aceste inscripţii pot fi scrise pe filactere
( rulouri de h&.rtie) , cari sunt zugrăvite ca
fiind ţinute în mână de diferite personagii.
In acest caz, conţinutul inscripţiei e închi
puit ca fiind rostit de persoana care ţine în
mână filactera refpecti vă.
La Biserica Domnească din Curtea - de
Argeş, la pictura veche, inscripţiile religioase
din aceste categorii sunt, în mare majoritate,
scrise greceşte. Fac excepţie numai acelea cari
ilustrează vieaţa Sf. Nicolae, altele de pe
filacterele a doi ierarhi din altar şi câteva
nume de sfinţi, cari sunt scrise în slavoneşte.
Ne vom ocupa aci numai de inscripţiile
greceşti, a căror examinare mai de aproape
dă loc unor concluzii destul de interesante
asupra şcolii artistice a căreI produs este pic
tura Bisericii Domneşti.
Inscripţia principală-şi cea mai lungă din
tre cele religioase - este aceer din altar, sub
icoana Maicii Domnului. Ea contine în întregime rugăciunea « "A�wv eoâv».
,

Iată acea inscripţie, păstrând ortografia ori
ginală 1) :
1. (ilustr. no. 202) .
A SHON EJ: THN OJ: A AHeOJ: MA K< APIZ> 
IN J:E THN eEOTOKON. TIN AIMAKA PIE
TON KE llA NAMOMI TON KE M I TEPA TO Y
eE<O Y>

IMON. THN < TIMIQ TEPAN TQN>

XE<PO YBbM

KE. <EN>iJ OSOTEFAN A EIJ(

<PITQE TQN J:EPA wIM, THN A iJ IA weOPQJ:
eEON AOFO Y> TEKO Y<EAN THN ONTQJ:>
eEOTOKON EE MEF< A A YNOMEN>.

Iată aceea) filgăciune cu ortografia co
rectă :
"A �LOV iariv w� aJ,r;()w� ţlauaetCSLV as r:ijv ()sor:6"ov,
r:ijv alţla"ae�awv "al. navaţlwţlr;r:ov "al. ţlr;dea wv
()sov ijţlwv. Tijv uţlwJdeav r:wv Xseovf3l.ţl "al.
iv15o�odeav aavy"e{r;w� r:wv J:seacpl.ţl, r:ijv a15ta
cp()6ew� esov A6yov d"ovaav r:ijv ovr:w� esor:6"ov as
ţlsyaÂVVOţlsv.

(Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe
tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea
fericită şi prea nevinovată şi Maica D umne
zeului nostru.
Ceeace eşti mai cinstită decât Heruvimii
şi mai slăvită fără de asemănare decât Sera
fimii, carea fără stricăciune pe Dumnezeu
Cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat
Născătoare de D umnezeu, te mărim) .
') o parte a acelei aş rugăciuni se află zugrăvită în gre
ceşte în cupola dela HUIezi, unde nu este urmă de greşeală
ortografică, ceeace e natural având în vedere curentul literar
grecesc care înilorea la cUItea lui Brâncoveanu.
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Comparând inscripţia cu forma corectă a
rugăciunii constatăm că, deşi inscriptia n'are
nici o greşală în privinţa textului, totuş or
tografia este foarte barbară şi puţine sunt
cuvintele scrise corect 1 ) .
Tot în altar se găsesc alte inscripţi gre
ceşti pe filacterele ţinute în mână de Sf. Ie
rarhi ai bisericii. ACeste inscripţii sunt toate
pasagii din Si. Liturghie, astfel încât aceşti
ierarhi sunt închipuiţi ca rostind acele pasagii
în altar, deci sluj ind liturghia în biserică.
Unele din inscripţii [ unt conforme cu pres
cripţiile Erminii zugravilor a lui Dionisie
ieromonahul, carte scrisă cu mult după pri
ma pictare a Bisericii Domneşti, dar care ur
mează traditii
. , mai vechi, altele însă se deosebesc de cele prescrise de acest canon al zu
grăvelii.
II. Si. Ioan Milostivul (Ilustr. No. 233) .
K< YPI>E O e<EO>L HMQN LQLON TON
A 4. 0N LO Y KA I E YAOFILON THN KAHPO
NOMIA N LO r. TO llAHPQ<MA> . . . . .

(Doamne Dumnezeul nostru mântueşte poporul tău şi binecuvintează moştenirea Ta.
Implinirea) .
In Erminia e prevăzut alt text al litur
ghiei.
III. Si. Silvestru papa Romei (Ilustr. No.
232) .
O e<E>O<L> HMQN O Y TO KPA TOL A NEI
-KA L TON KA I H ll OSA

A KA TA AHll TOL

O Y TO EAEOL AMETPITO r-v [recte aţt€r(!TJwv }
KA I H (/JIAA NepOllIA . ; . . .

(Dumnezeul nostru a cărui putere este fără
asemănare şi slava neajunsă, a cărui milă
e nemăsurată şi iubirea de oameri . . . . . ) .
In Erminia se prevede alt text.
IV. (Si. Kiril) (IJustr. No. 2I7) .
. ESEPETOL
FIAL

[recte e�at(!hw�} THL llANA

A XPA NTO Y

HllEPE Y A orIMENHL

[recte vnBeevJ.. OYlţt€V'TJ� }
[recte np,wv J. . . . .

Ll ELllHNIL

HMON

(Mai ales pe Prea Sfânta, curata, prea bla
goslovita stăpâna noa.stră . . . ) .
Intocmai după Erminia.

V. Si. Petru din
232) .

Al =xandria

(Ilustr. No.

O e<EO>L, O e<EO>L HMON [recte ijp,w/J } O
TON O YPA NION A P TO<N> THN TPO (/JH<N>
TO Y

llA N TOL

KOLMO Y

TON

K< YPIO>N

HMQN KAI fkEO>N I<HLO Y>N XP<1LTON> . . .

(Dumnezeule, Dumnezeul nostru, cela ce
pâinea cea cerească, hrana a toată lumea, pe
Domnul şi Dumnezeul nostru Isus Hristos . . . ) .
Aceste cuvinte, cari dealtfel sunt începu
tul Sf. Liturghii, �e regăsesc în Erminia, dar
sunt atribuite Sfântului Ioan Crisostom .
VI. Ierarh cu numele şters (Ilustr. NO. 233)
KE [recte "al ] Ll OL HMI<N> ENNI [recte lvl ]
L TOMA TI KE [recte "al ] MIA KAPLl I<Jj.. > . . . . .

(Şi dă-ne nouă cu o gură şi cu o inimă . . . ) .
Nu se află în Erminia acest text din Li
turghie.
Constatăm prin urmare în inscripţiile ie
rarhilor o ortografie ceva mai corectă ca la
inscripţia «ă�wv 8CJ1:tv» .
Să trecem aC!lm la inscripţiile scenelor din
Noul Testament (Vechiul Testament nu e
aproape de loc reprezentat în Biserica D ?m
nească) .
Aceste inscripţii sunt mai toate versete
din Evanghelii şi voi indica la fiecare locul
de unde sunt citate. De altfel nu toate inscrip
tiile scenelor Noului Testament mai sunt li
�ibile azi, mai multe din ele fiind şterse Îil
întregime 1 ) .
.
VII. Intâlnirea Mariei cu Elisabet (Ilustr.
No. 23 I ) .
< KA I EllAHL>eH llN<E Y>MA TOL <AFIO Y>
<ATIO Y> H EAILABET.

(Luca 1. 4I) .
(Şi s'a u mplut de Duh Sfânt Elisabet) .
VIII. Recensământul (Ilustr. No. 28 2, a) .
d IA TO EINA l> A Y TON ES OIKO Y KE

[recte "al ] llA TPIAL Ll ABILl A llOFPA (/JALTE
[recte anoy(!6:lpao8al } L YN MA PIAM TH MEM-

!

1) Observ că la două scene : «Irod întrebând �e înv ăţat
.
şi «Irod şi :Magii� a rămas nespălată inscripţia postenoara
românească (Versete din :Matei II. 4. şi :Matei II. 7) ·
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Fig 1 73. Biserica D omnească, ,- ed.ere interioară spre altar.
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NHl:TE YMENH A YTQ FINEKI [recte ')' vvatxi ]
<O Yl:lJ> EFFIJQ [recte lyxv<p ] ( Luca II 4-5) .

(Pentrucă era din seminţia lui David s'a
scris cu Maria cea logodită lui femeie, fiind
grea) .
IX. Cristos cetind în Sinagogă. (Ilustr. no.
2 27) ·
< KA l> A NEl: TH A NAFNONE [recte. ava
')'VWVat ). KE [recte xai ] EllELJ OeH A YTd» ..
(Lu ca IV. 16--1 7.

(Şi s'a sculat să cetească. Şi i s ' a dat lui
cartea) .
X. Parabola Samariteanului. (Ilustr. 207) .
A N<ePQll>Ol: TIl: KA TEBENEN [recte
xad{Jal'Jlev ] AllO IEPO Yl:A< AHM EIl: IE
PIXQ,> KA I .1Hl:TEl: [recte }.'Yjomir; ] llEPI
EllEl:EN [Luca X. 30J .

(U n om oarecare ce pogora din Ierusalim
la Ierihon şi a căzut în tâlhari) .
XI. Parabola fiului risipitor. (Ilustr. no.
230) .
H llAPABO.1 I [recte naea{JoJ..i] ] TO Y Al:OTO Y
[recte aaan:ov].

(Parabola rislpitoru1ui) .
XII. Parabola fetelor înţelepte şi a celor
nebune. (Ilustr. no. 215) .
H LJ EKA llAPeENE [recte na(!JJBvat ).

(Cele zece fecioare) .
XIII. Hristos alungă p e vânzători
templu. (Ilustr. no. 271) .

din

<MH llOIEITE T>ON OIKON < TO Y llA TPOl:
MO Y OIKON EMllOPIO Y>. (Ioan II. 16) . .

(Nu faceţi casa tatălui meu casă de negu
ţătorie) .
�IV. Schimbarea l a faţă. (Ilustr. no.
249) ·
<O Y TOl: El: TIN O YIOl:> MO Y O A1A
< llHTOl:>. (Matei XVII. 5) .

llHETE [recte nlele ] EE A YTO Y llAN TEl:.
TO YTO El:TI TO EMA [recte alţui ] MO Y TO
THl: KENHl: [recte 'Y.at'Jl'fjr; ] LJ HAeHKHl: [recte
�LaO�x'Yjr; ] TO HllEP [recte {'ne(! ] IMON [recte
vţtwv j 'EKXHNOMENON [recte ixXvv6,uevov].

(Corint. 1. XI. 24, Matei XXVI 28. Luca
XXII. 20) .
(Luaţi mâncaţi, acesta este trupul meu care
pentru voi se frânge. Beţi din aceasta toţi.
Aceasta este sângele meu al legii celei noui,
care pentru voi se varsă.)
XVI. Petru şi Ioan la mormântul lui Hris
tos. (Ilustr. no. 203) .
. .. 0 A.1Ol: [recte ăJ..}. or; ] MAeITHl: [recte ţta
O'Yjii]r;] <llPO> ELJ PAME TA XHON {recte ia
x wv ] TO Y llETPO Y. . . . (Ioan XX. 4) .
.

( . . celalt ucenic a alergat înainte mai cu
rând decât Petru . . . )
XVII. Petru şi Ioan povestesc Apostolilor
că au văzut pe Hristos. (Ilustr. no. 205) .
. .. <EE>HFO YNTQ [recte iţ'Yj')'ov'JIio ] TA EN
T 1 [recte ifi ] OLJ .f? . . . . (Luca XXIV. 3 5 ) .

( . . povesteau cele ce făcuseră pe cale . . . )
XVII. Cristos în drum spre Emaus. (Ilustr.
no. 204) ·
. . .<H> l:A N llOPEBOMENOI [recte nO(!eVO
,UeVOt ] EN A Y TH..... (Luca XXIV. T i) .

(călătoreau în acea (zi) . . . )
XIX. Cristos la Emaus. (Ilustr. no. 204) .
EllErNQl:TI A YTO Y EN TO K.1Al:I TO Y
A P TO Y. (Luca XXIV. 35) .

(L'au recunoscut pe dânsul la frângerea
pâinii .)
XX. Hristos apare Apostolilor după învi
ere. (Ilustr. no. 209) .
KA I AllELJ OKA N [recte ini�wxav ] A Y TQ
l XeIOl: [recte lxOvor; ] QllTO Y [recte omov ]
MEPO Yl: [recte ţti(!or;). (Luca XXIV. 42) .

(Acesta este fiul meu cel iubit) .
XV. Taina împărtăşaniei. (Ilustr. no.
2 13) .

(Iar ei au dat lui o parte de peşte fript.)
XXI. Hristos apare din nou Apostolilor.
(Ilustr. no. 2 IO) .

.1 A BE TE, cJ>ArE TE TO Y TO El:TI TO l:OMA
[recte ow,ua ] MO Y TO HIIEP ' recte vnse ] IMON
[recte v/u]JV ] K.1OMENON [recte XJ..WpeVOV).

<ELJ>QeI [rf' cte i�Oe17 ] MH [recte ţt O t ] llAl:A
EEO Yl:IA EN O YPANO [recte oveav0 ] KA I
EllI FHl:. llOPE yeE<NTEl: O YN> MAe y-
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TE YLA TE {recte ţla()rrrevaau ] IIANTA
EeN1 {recte l()'V'YJ ]. [Matei :XXVIII 1 8-19J .

TA

(Datu-mi-s'a toată stăpânirea î n cer şi pre
pământ. Drept aceia mergând învăţaţi toate
neamurile) .
In cele mai multe din aceste inscripţii re
vine ortografia cu totul greşită dela inscrip
ţia «ăgwv e01;tV». Totuş, observăm că pre
tutindeni textul Evangheliei este exact.
In cupola bisericii se află zugrăviţi proo
rocii, cari şi ei au în mână filactere cu inscrip
ţii greceşti.
Aceştia sunt :
XXII. Proorocul Naum. (Ilustr. no. 277) .
TAL1 E AErEI K< YPIO>L IIANTOKPA TQP.

(Astfel vorbeşte Domnul Atotputernic.)
In Erminia aceste cuvinte sunt puse pe
filactera l� Zaharia cel tânăr.
XXIII. Proorocul Elisei. (Ilustr. no. 263) .
< Z>H K< YP IO>L O e<EO>L KA I Zlj H
P 1X H {recte tpvX� ] M O Y .

(VlU e Domnul Dumnezeu şi viu e sufletul
meu) .
Intocmai în Erminia.
XXIV. Proorocul Daniil. (scris L1av'l] 'I'}Â.
ilustr. no. 277) .
ErO {recte lyw ]L1 A NIHA EeQPO YN EOL
{recte lwc; ]. . . . .

(Eu Daniil am privit până ce . . . . )
Intocmai în Erminia.
XXV. Sf. IoanBotezătorul. (Ilustr. no . 265 ) .
METANOHTE {recte ţleWvoeîre ] EIFrHKE
{recte fjYYL'Xe ] rA P H . . . . .

(Pocăiţi-vă căci s ' a apropiat . . . )
Intocmai în Erminia.
XXVI. Proorocul Isaia. (Ilustr. no. 263) .
YL1 0 Y {recte lbov ] H IIAPeENOL
rALTPI · EEI {recte UeL].

EN

(Iată o fecioară în pântece a conceţmt.)
Intocmai în Erminia.
XXVII. Proorocul Iona (Ilustr. no. 278 ) .
EBOHLA EN eAH P Y {recte ()J,.�tpeL ] MO Y
llPOE K< YPIO>N TON e<EO>N KE {recte r.al J
HLIKO YLE {recte iw�'Xovae ] MO Y.

(Am strigat în necazul meu către Domnul
Dumnezeu şi m'a auzit) .
Intocmai în Erminia.
XXVIII. Proorocul Avacum. (Ilustr. no. 265) .
K< YPI<EHLA KIKOA {recte 8laa'X�'Xoa ]THN
A KOHN LO Y KA I EcJ>OBHeHN.

(Doamne, am auzit glasul tău şi m'am înfricoşat.)
[Intocmai în ErminiaJ .
XXIX. Proorocul Ieremia. (Ilustr. no. 263) .
TA L1 E AErEI K< YPIO>L IIAN TQKPA TQP
{recte nano'Xearwe ].
.

(Asfel vorbeşte Domnul Atotputernic) .
(Cf. inscripţia no. XXII) .
XXX . Proorocul Zaharia. (Ilustr. no. 265] .
TO OPOL K< YPIO> Y IIA NTOKPA TOPOL,
OPOL ArIOL.

(Muntele Domnului Atotputernic, muntele
sfânt.)
Nu se află acest text în Erminia.
Inscripţia de pe filactera proorocului Ilie
e identică. (Ilustr. no. 278) .
XXXI. Prooroc cu numele şters. (Ilustr.
no. 263) .
K< YPl>E rNQPILON MOI KA I FA QLOMA I

(Doamne te-am cunoscut şi m'am bucu
rat).
Nu este în Erminia.
XXXII. Sf. Ştefan cel Nou. (Numele sfân
tului e scris în slavoneşte iar inscripţia de
pe filacteră greceşte) . (Ilustr. no. 258) .
O YK A PNO YMA I LE X<PILT>E, O Y THN
EIKONAN LO Y A TIMA LQ, EEEXeQ MO Y
TO LQMA , H rA Q TA TEMNELeQ, OI II0L1 01
EKKOIIELeQLAN.

(Nu te neg Hristoase, DU necinstesc icoana
ta, să-mi fie jupuit trupul, retezată hmba şi
tăiate picioarele) .
In Brminia este alt text pentru acest
sfânt.
Acestea sunt principalele inscripţii religi
oase greceşti. Celelalte sunt sau numai tit-
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Fig.

I 74.

Biserica Domnească, \'edere interioară spre sud-ye�t.
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luri sau sunt prea scurte pentru a putea
arăta un caracter deosebit de cele transcrise
mal sus.
Din felul cum sunt scrise aceste inscripţii,
putem observa întâiu că existenţa greşelilor
ortografice dovedeşte că zugravii nu aveau
în faţă textul cărţilor sfinte după cari să co
pieze inscripţiile. Faptul însă că nu sunt gre
şeli de altă natură ca omisiuni sau interver
siunii de cuvinte dovedeşte că textele ce tre
buiau scrise la fiecare scenă erau ştiute per
fect pe de rost de zugravi.
In orice caz, un lucru se desprinde clar din
cetirea inscripţiilor : aceşti meşteri cari le-au
scris erau foarte inculţi. Nu toate inscrip
ţiile sunt însă scrise de aceiaşi meşteri, căci
unele sunt pline de greşeli altele, câteva co
recte, ca No. II, XIX, XXXII.
Impresia generală este însă că predomină
o ortografie barbară. Această constatare ne
poate sluji pentru a determina şi proveni
enţa acestor meşteri, cari în orice caz sunt
veniţi de peste Dunăre, cum dovedeşte stilul
picturii.
Dacă acum comparăm inscripţiile religi
oase grec.eşti dela biserica. Domnească din
Curtea-de-Argeş cu acelea dela bisericile bi
zantine mai celeqre din aceeaş epocă, vedem
că acestea din urmă nu prezintă aeeeaş orto
grafie incultă, ci din potrivă una mult mai
corectă.
Aşa de pildă la mănăstire8- Peribletos dela
Mistra avem inscripţia următoare, un ver
set al Evangheliei care ilustrează scena în
care Iosif cere lui Pilat trupul lui Isus :
'Hec/n;'Yjae rov n�J.d.t'ov o
rav

' I<'Yjao>v. . . . .

XIX. 3 8) .

'

Iwai]<q;> . . . . . ruv ţtaf)'Yj7:i]e;
<' Io vo> a twv . . . . . 1) (Ioan

q;afJov rrov

D acă mai luăm un exemplu dela aceeaş
mănăstire vedem că acelaş lucru îl vom con
stata la o inscriptie de pe filactera unui sf.
ierarh al bisericii.
') L. Millet. Monurnents byzantins de lVIistra. planşa 122.
Legenda pusă de Millet pune greşit pe Nicodim în loc de
Iosif. nume care se vede lămurit în inscripţie.

Anume inscripţia reprodusă mai sus sub
No. V. apare şi la Peribletos, însă fără gre
şala ce am constatat-o la Biserica Domnească
r;{tov pentru r;wJw 1) .
La Kahrie-Djami, unde s'a constatat că
mozaicurile au o mare asemănare cu pictu
rile dela Biserica Domnească din Argeş, in
scripţiile religioase s unt deasemenea mult
mai corecte.
Inscripţia care însoţeşte scena «Recensă
mântului>} la Kahri�-Djami 2 ) este acelaş ver
set din Evanghelie (Luca II, 4-5) , ca la Bi
serica Domnească (inscripţia No. VIII) , dar
nu are nici una din greşelile ortografice ce
am constatat acolo. Inscripţia dela Kahrie
Dj ami este întocmai ca în textul Evangheliei
cu accentele şi spiritele corecte.
Acelaş lucru se constată pentru toate în
scripţiile dela această biserică, spre deosebire
de cele dela Argeş.
De pildă înscrip'ţ ia ce însoţeşte scena ma
gilor şi a cometei : Kal loov ţtay<oL> ano avaraAfj
naeerSl·oVt'O.
(Matei II. L) 3) sau porunca lui Irod
de a omorî copii ; Tare 'Hewo'Yje; lo<wv>
natxf)'Yj

-uno rrov ţtaywv,

ef)vţt<wf)'Yj>

ou

Atav %al

be
ano

a'tsiae; aveiAe navwe; rave; €v B'YjrJ>Ae8,U r-al €v nilUL

oetou; aV7:fje; ano ou;role; r-al r-arwdew .

16)4) .

.. . .

(Matei II.

Aş putea prelungi lista exemplelor, dar re
zultatul ar fi acelaş. E de observat că la Ka
hrie-Dj ami cele mai multe din legendele sce
nelor în mozaic nu sunt ca la biserica Dom
nească versete din Evanghelie sau alte texte
religioase, ci numai un simplu titlu.
Oricum, se constată pretutindeni la Kahrie
Dj ami că inscripţiile sunt toate foarte îngri
j ite în ce priveşte ortografia şi exactitatea
textului.
inculti
De aci rezultă că m esterii
,
, cari au
scris inscripţiile dela Biserica Domneasc� nu
') ibid, planşa I l O .
2) A lbum Kahrie-Djami, în «Izl'estia& institutului arheolo·
gic rusesc din Constantinopol, T m . X I . Miinchen 1 906. Fig.
Nr. 88.
3) ibid. fig. 'o. 9 1 .
4) ibid. fig. No. 96.
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Fig.

1 75. Biserica Domnească, ,edere interioară spre apus.
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Fig. I76. Biserica Domne :lscă, vedere interioară spre sud.
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pot fi aceiaşi ca acei cari lucrau la bisericile
şi mănăstirile din marile centre politice şi re
ligioase ale imperiului bizantin. Această con
statare privitoare la provenienţa meşterilor
cari au făcut inscripţiiJ e de pe zugrăveli se
extinde natural şi la autorii zugrăvelilor, căci
nu e de admis că acei cari au scris inscripţiile
chiar dacă nu sunt identici cu zugravii sce
nelor, ceeace e puţin probabţ1, a r fi de prove
nienţă deo( ebită.
Prin urmare, cred că nu se poate spune că
meşterii zugravi dela biserica Domnească au
fost trimişi de împăraţii bizantini 1) .
Nici nu mai putem crede că ei au venit
din Byzanţ sau din 2lte centre mai mari bi
zantine.
Care poate fi deci originea lor ?
Se pot susţine dou ă ipoteze.
Aceşti meşteri au fost aduşi din centre bi
zantine de importanţă secundară, unde nu
erau oameni mai culţi şi unde, deşi găsim
mai multe monumente interesante, totuş
constatăm în ce priveşte inscripţ iile religi
oase aceleaşi anomalii ortografice ca la Cur
tea-de-Argeş.
Avem câteva exemple de astfel de inscrip ·
ţii din bisericile bizantine din Capadocia, in
scripţii reproduse de G. Millet, una dela Gu
eureme, aJta la Elmale-Kilisse 2) . Astfel de
biserici c1ădite şi zugrăvite de me5teri inculţi
trebuie să fi fost şi în cele câteva centre pe
riferice bizantine ce rămăseseră pe coastele
Dobrogei şi a Dunării şi ştim că aceste cen
tre aveau legături strânse cu ţările noastre
şi tocmai în vremea când biserica Domneas
că era în lucrare, Nicolae Alexandru-Voevod
Îşi aduce din unul din ele, Vicina, pe mitro
politul său grec.
Astfel încât s'ar putea ca meşterii zugravi
dela Curtea-de-Argeş s,ă fi venit din unul din
aceste oraşe.
1) O. Tafrali: Biserica Domnească din Curtea-de-A rgeş, în,
Revista pentru istorie, arheologie şi filologie, XVI, 1 922, p. 1 58.
2) G . Millet: Recherches sur l'iconograPhie de t'evangile aux
XI V-X VI siecles. Paris, 1 9 1 6, pp. 1 30 şi 366.

Dar altă ipoteză este mai atrăgătoare.
In Serbia se găsesc în secolul XIV o serie
întreagă de biserici cari au o strânsă legătură
cu biserica · Domnească din Arge5 din punc
tul de vedere al arhitecturii şi al picturii.
Biserica Mateica are o mare asemănare ca
arhitectură cu biserica noastră 1) , iar la cea
din Kalenic regăsim influenţa mozaicurilor
dela Kahrie-Dj ami dintre cari şi aşa de
rara scenă a «Recensământului» 2) , aflată şi
la Curtea-de-Argeş. Aceste biserici sârb eşti
ale veacului XIV au în mare parte iconogra
fia cu legendele în greceşte . . Aceste legend�
greceşti �e regăsesc la Nagorica, GraGanica,
Lesnovo, mânăstirea lui Marco şi chiar la
Mateica şi Kalenic 3) . Unele din zugrăveli se
datoresc unor meşteri greci 4 ) , dar aceasta nu
se poate spune despre toate zugrăvelile cu
legendă în greceşte 5) . Era deci în parte în
pictura sârbească o tradiţie greacă provenită
din influenţa meşterilor greci şi păstrată apoi
şi de sârbi.
Astfel Încât este cu putinţă ca meşterii zu
gravi dela biserica Domnească din Curtea-de
Argeş să fi venit din Serbia. Ceeace ar ÎntărI
întrucâtva această ipoteză este faptul că
avem acolo alături de legende greceşti altele
slavoneşti şi chiar în cazul icoanei lui Sf.
Ştefan cel Nou numele este scris slavoneşte :
G <E.1i>TH GT6<1>.!IH HOKI, iar inscripţia
de pe ruloul ce-l ţine în mână este în greceşte.
Oricum întocmai ca în Serbia era un ames
tec de limbă sIavă şi greacă în aceeaş bise
rică 6) .
*

*

*

In ceeace priveşte legăturile inscripţiilor
greceşti dela Biserica Domnească din Argeş
1

) ef. articolul d·lui N. Ghica în acest număr al Buletinului.

2) P. Vucetic. La titterature et l' architecture yougoslaves,
în publicaţia «La Yougoslavie,). Paris, 1 922, p. 83.
3) G . Millet. Recherches sur l'iconograPhie, p . 632 şi figurile
dela pp. 1 3°, 154, 357, 389, 584.
4) ibid. p . 63 1 .
5

6

) ibid. p . 632-3.
) ibid. p. 63 1 .
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cu acelea prescrise de Erminia lui Dionisie 1)
e natural să găsim deosebiri, când ştim că
acest ma,nual a fost scris către sec, XVI 2) ,
Această Erminie reprezintă în parte Însă o
tr2,diţie mult mai veche,
Când vedem la Biserica Domnească unele
inscripţii ca cele dela Ro, IV şi XXIII până
la XXVIII identice cu cele prevăzute în
Erminia, Înseamnă că avem aci acea tra1) M 'am slujit Fentru identificări de Erminia Grecească
'
�thena, 1 853.
2) Didrcn. Manuel d'iconograPhie byzantine. Paris, 1 845,
p. XXXV, nota.
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diţie picturală şi că meşterii trebuiau totuş
să fie buni cunoscători ai tipicului picturii
bisericeşti bizantine.
Aceste consideraţii ce reies din cercetarea
inscripţiilor bisericeşti greceşti dela Biserica
Domnească din Curtea-de-Argeş, rămân evi
dent să fie controlate cu rezultatele mai bo
gate pe cari le vor da cercetarea picturii şi a
ştirilor istorice în legătură cu acest monu
ment.

NB. - Textul românesc al inscripţiilor religioase l'am
luat după următoarele cărţi bisericeşti : Ceaslovul, Măn. Neamţ
1 874. Biblia şi Evanghelia, B uzău 1856. Rânduiala SI. Litur
hi-i, Măn, Neamţ, 1 860.
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