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BISERICA SFINȚII ATANASIE ȘI CHIRIL  

ULTIMA CONSTRUCȚIE MEDIEVALĂ A TÂRGOVIȘTEI  

ȘI DRUMUL EI SPRE CONTEMPORANEITATE 

MINODORA CÂRCIUMARU, RADU CÂRCIUMARU 

Abstract: The Church of St. Athanasius and Cyril is the last church built in 
the royal residence of Târgoviște, in the long transition from medieval to 
modernity. Founded by local boyars, Badea and Iordache Văcărescu, the 
building is one of modest proportions that impresses with the interior 
painting of the church, considered among the most valuable testimonies of 
the time, the work of the talented painters Ioan and Andrei, mentioned in the 
inscription in August 1768. In fact, the main restoration of the church, from 
1945, will be focused on the painting, the cleaning procedures taking care not 
to affect anything of its originality. The communist regime brought the urban 
remodeling of Târgoviște, and the small church managed to overcome the 
obstacles with the help of some representatives people of the local 
community. 
The contribution of this study consists in bringing and collecting all the 
information regarding the important monument in Târgoviște, the details 
regarding the restorations, included in the files of the National State Archives 
or within the National Heritage Institute, not being used in the scientific 
world so far. 
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Mazilirea domnitorului Constantin Brâncoveanu, urmată de uciderea sa la 
Constantinopol, s-a răsfrânt și asupra Târgoviștei care își pierdea calitatea de 
reședință domnească a Țării Românești. O altă lume apărea în principatele 
extracarpatice, îndreptată spre modernitate, dar care se dezlipea cu greu de trecut, o 
lume în care bătrânul centru urban părea că nu își mai găsește locul. 

Lipsa informațiilor concrete despre prefacerile prin care trecea fosta cetate de 
scaun, în lunga tranziție spre epoca modernă, a abătut cercetarea românească de la 
analize aplicate, fiind preferate caracterizările de ansamblu ale veacului al XVIII-lea, 
interval de timp în care putem plasa regresul fostului centru de putere valah. 
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Relația dintre biserică și comunitate fusese una specială pe tot parcursul 
evului mediu. În Târgoviște, ea s-a manifestat cu sporită intensitate în ultima parte 
a domniei lui Constantin Brâncoveanu, atunci când clasele sociale mici și mijlocii 
încep să întâmpine tot mai multe greutăți. Este momentul când inima comerțului 
târgoviștean, Târgul de Jos, dispărea într-un incendiu.  

Incendiul apare confirmat de un act din 7 ianuarie 1714, dat pentru 
Mănăstirea Hurezi, în care se vorbea despre flăcările care au cuprins Târgoviștea, 
despre faptul că au ars toate casele și prăvăliile, întregul loc rămânând sterp: „Pe 
care pimniţă şi locuri, după ce le-am cumpărat domnia mea de la vânzătorii ce 
se-au zis mai sus, am făcut case şi prăvălii, de au fost cătăva vreame. Iar cănd au 
fost, întămplându-se de au ars şi acele case şi prăvălii ce făcusem domnia mea şi au 
rămas peste tot, loc sterp”1. Importanța târgului rezidă chiar din amplasarea lui în 
apropierea Curții Domnești, în spațiul de până la ctitoria lui Vasile Lupu, Biserica 
Stelea, acolo unde apare semnalată arheologic cea mai mare concentrare de pivnițe 
și prăvălii. Dispariția sa a fost completată de înlocuirea, pe parcursul secolului  
al XVIII-lea, a vechiului drum comercial din Transilvania, care trecea prin 
Târgoviște, cu un drum nou, Brașov-București, prin Predeal, pe apa Prahovei2. 
Consecința a fost dezvoltarea târgului Ploieștilor și șubrezirea comerțului 
târgoviștean. 

Decăderea economică a avut efecte notabile în planul arhitecturii ecleziastice 
târgoviștene care cunoaște un regres în prima jumătate a secolului al XVIII-lea. 
Din primele semne al revirimentului face parte însăși înălțarea bisericii  
Sf. Athanasie și Chiril, ce trebuia să răspundă necesităților enoriașilor din această 
parte, pe atunci limitrofă, a urbei.  

Sfinții Atanasie și Chiril, arhiepiscopii Alexandriei, se prăznuiesc în fiecare 
an pe 18 ianuarie și au fost, în concepția populară, păzitorii ciumei, protectori 
recunoscuți în cazul bolilor oamenilor. Conform tradiției Atanasie ar fi fost orb și 
Chiril șchiop, dar la ei a venit Maica Precista cu un fel de apă și i-a tămăduit pe 
fiecare. De atunci ei țin ciuma și alte boli în lanț3. 

În realitate, putem vorbi de o continuare a preocupărilor pentru comunitate, 
certificată de hramul noii ctitorii de zid. Vechea biserică de lemn pe care se ridică 
noua construcție fusese operă a mitropolitului Teodosie al Țării Românești, o 
adevărată personalitate a vieții religioase muntene ce trecuse prin locurile încărcate 
de simbol ale ortodoxiei românești. Călugărit la Cozia, ajuns egumen la Argeș, 
pentru ca începând cu anul 1668, să se afle în fruntea bisericii muntene.  

Vremuri grele a trebuit să răzbată Vlădica Teodosie în decursul primei 
păstoriri. Implicat în treburile politice, participa la mazilirea domnitorului Radu 
Leon și aducerea pe tron a lui Antonie Vodă din Popești. Înlăturarea acestuia 

 
1 George Potra, Tezaur documentar al județului Dâmbovița, vol. I, p. 601. 
2 G.M. Petrescu-Sava, Târguri și orașe între Buzău, Târgoviște și București, ediția a III-a, 

București, 1937, p. 34. 
3 Antoaneta Olteanu, Calendarele poporului român, București, Editura Padeia, 2001, p. 75. 
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din urmă de către turci și numirea în fruntea țării a lui Grigore Ghica, în anul 
1672, avea să aducă scoaterea din scaun a Vlădicăi Teodosie. Perceput drept un 
partizan al Cantacuzinilor, fostul mitropolit era trimis în surghiun la Mănăstirea 
Tismana4.     

Mica biserică ce urma să deservească, după cum transpare documentar, 
țigănia vechii Mitropolii a Târgoviștei5 a fost ridicată probabil în acest interval de 
aproximativ trei ani (1669–1672) când puterea în stat a fost deținută de puternica 
familie a Cantacuzinilor, prin interpusul Antonie Vodă. După cum sublinia 
Ghenadie Enăceanu, reprezentant de seamă al clerului luminat, din a doua jumătate 
a secolului al XIX, strămutarea Mitropoliei la București nu a adus cu sine uitarea și 
vlădica Teodosie a dorit, prin ctitoria sa, să își lase amprenta asupra istoriei 
îndelungate din fosta reședință a voievozilor6.  

A doua construcție, de zid, se ridică cu sprijinul arhimandritului Samuil, 
administratorul Mitropoliei târgoviștene și pe cheltuiala boierilor frați, Badea și 
Iordache Văcărescu. Cum lucrările erau isprăvite la jumătatea anului 1768, putem 
presupune, ținând seama și de proporțiile bisericii, că ele debutaseră în cursul 
anului 1767, mai ales că un anume Chirică, poate un târgoveț ce își avea casa în 
apropiere, lăsase și el 270 de taleri pentru a se putea construi din cărămidă7. 

Edificiul de zid este unul de dimensiuni modeste, alcătuit dintr-un pronaos 
de formă dreptunghiulară, un naos pătrat și din absida altarului. Lumina este 
asigurată de ferestrele amplasate pe laturile de sud și nord ale edificiului, 
completate de una în axul absidei altarului și o alta deschisă mai târziu, orientată 
către sud-est8. 

În exterior, biserica este decorată cu un brâu simplu de cărămidă care 
împarte fațadele în două registre, sensibil egale ca înălțime. Fațada de vest a 
beneficiat de pictură exterioară, în mare parte degradată, din care se remarcă, 
deasupra ușii de intrare, icoana hramului, Sfinții Atanasie și Chiril, patriarhi ai 
Constantinopolului9. 

 
4 Nicolae Șerbănescu, Mitropolitul Teodosie al Țării Românești (1668–1672, 1679–1708), în 

Studii teologice, IV, 1952, nr. 5–6, pp. 332–333. 
5 Informație furnizată prima dată în raportul arheologului Virgil Drăghiceanu către Prefectul 

județului Dâmbovița privind starea monumentelor din Târgoviște și județul Dâmbovița. (Serviciul 
Județean al Arhivelor Naționale Dâmbovița, Fond Colecția de Documente „Arhitect Cornel Ionescu, 
Dosar Nr. 137/1940, f. 3.). 

6 Ghenadie Enăceanu, Mitropolitul Ungro-Vlahiei Theodosie (1668–1672, 1679–1708), în 
„Biserica Ortodoxă Română”, V, 1881, p. 34. 

7 Arhivele Statului București, Fond Mitropolia Țării Românești, manuscris 134, fila 239. apud 
Mihai Oproiu, Târgoviște. Orașul și împrejurimile sale între 1600–1848, volumul I, Târgoviște, 
Editura Bibliotheca, 1999, p. 166. 

8 Nicolae Stoicescu, Cristian Moisescu, Târgoviștea și monumentele sale, București, Editura 
Litera, 1976, p. 201; Atlasul Istoric al Orașelor din România, Seria B. Țara Românească, Fascicula I, 
Târgoviște, coordonator Gh. I. Cantacuzino, București, Editura Enciclopedică, 2006, p. 11. 

9 Cristian Moisescu, Târgoviște. Monumente istorice și de artă, București, Editura Meridiane, 
1979, p. 116. 
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Talentații pictori, Ioan și Andrei, sunt cei care au dat întreaga frescă interioară a 
bisericii, apreciată ca fiind una dintre cele mai valoroase mărturii ale epocii. Pomeniți 
în pisania din august 1768, cei doi zugravi sunt considerați autorii unui ansamblu 
pictural bine închegat, de o certă calitate artistică, o realizare remarcabilă mai ales în 
condițiile în care rusticizarea și îndepărtarea de la linia tradițională se făceau din ce în 
ce mai simțite în pictura religioasă a epocii. Vădind influențe ale școlii de la Hurezi, 
ansamblul se distinge prin cromatica echilibrată, în care predomină galbenul, roșul și 
verdele, prin compoziția monumentală, distribuția scenelor și, în general, prin 
atmosfera caldă specifică stilului brâncovenesc.  

Pisania bisericii așezată deasupra ușii de intrare s-a șters, fiind păstrată doar 
în copii traduse, ea aducând cele mai multe date privind ctitorii celor două lăcașe și 
momentul ridicării lor: „Cu vrerea Tatălui şi cu ajutorul Fiului şi cu săvârşirea 
sfântului Duh, începutu-s-au a să zidi din temelie această sfântă și dumnezeiască 
biserică, hramul sfinților ierarhi Athanasie și Chiril, patriarhii Alixandriei, cu 
binecuvântarea prea o sfințitului mitropolit al Țării Rumânești chir Grigore, în 
zilele prea înălțatului și prea luminatului domn Ion Alicsandru Scarlat Ghica 
Voievod, și fiind mai nainte această biserică de lemn făcută de răposatul întru 
fericire părintele mitropolit Theodosie al țării, iar acum s-au făcut de zid și s-au 
înfrumusețat cu zugrăviala după cum se vede cu cheltuiala blagorodnicilor ai 
sfintei biserici fiindu, dumnealor jupanu Badea Văcărescul i jupanu Iordache 
Văcărescul biv vel sluger, frați și Samuilă arhimandritul dichiu sfintei Mitropolii 
Târgoviște, pentru vecinica pomenire, la leat 7276”10.  

Din 1767 se păstrează două pomelnice, sub formă de manuscris, la Biblioteca 
Academiei Române, unde sunt menționați boierii Badea și Iordache Văcărescu, 
alături de rudele apropiate11. Astfel, nu este exclus ca la data respectivă lucrările 
privind ridicarea noii ctitorii de zid să se fi aflat în plină desfășurare.  

În proscomidie mai întâlnim două pomelnice fără dată, probabil din prima și 
respectiv din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Primul, se prezintă într-o stare 
mult mai bună și indică dania unui răzor de vie făcută de un oarecare Dima sin 
Nicolae, preoților care slujesc în acest locaș pentru a pomeni pe el și soția sa Ana, 
dar și rudele apropiate dispărute dintre cei vii12. Al doilea se află păstrat 
fragmentar, în copie scrisă la arhivele statului, fiind menționate doar numele a trei 
persoane alături de „tot neamul”13. Ultima mențiune o găsim zugrăvită într-o firidă 
pe fațada nordică, databilă la începutul veacului al XIX-lea, din care mai pot fi 
citite doar două cuvinte: „Aicea să odihnesc…”14.  

 
10 Radu Gioglovan, Mihai Oproiu, Inscripții și însemnări din județul Dâmbovița, volumul I, 

Muzeul Județean Dâmbovița, 1975, p. 104. 
11 Ibidem, p. 104. 
12 Ibidem, p. 105. 
13 Serviciul Județean al Arhivelor Naționale Dâmbovița, Fond Primăria orașului Târgoviște, 

Dosar Nr. 39/1882, fila 23 
14 Radu Gioglovan, Mihai Oproiu, op. cit., p. 106. 
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Alte însemnări sunt întâlnite pe icoane, în care apar trecute diverse date. De 
precizat informația din 1857, unde, în marginea icoanei Sfântului Nicolae, avem 
notat cu alb pe fond negru: „Nicolae, Dumi/tru, Ana, / Ioanu, Mina, / Avram 
Zug/rav 1857 mai 8”15.   

Informații despre ctitorii lăcașului de zid, frații Văcărescu, Badea și Iordache, 
au fost aduse la lumină odată cu descifrarea inscripției de pe o lespede funerară,  
datată 15 martie 1760, așezată în cimitirul Bisericii Mitropoliei din Târgoviște și 
remarcată, la nivelul anilor 60 ai secolului trecut, în colecția „Lapidariu” a 
Complexului Muzeal „Curtea Domnească”16. Ea consemnează nu mai puțin de 23 
de nume din neamul Văcăreștilor și  identificarea lor s-a încercat abia după mai 
multe decenii17. 

Boierii Badea și Iordache sunt fiii lui Ivan II căsătorit cu Maria și nepoții de 
frate ai boierului Ianache Văcărescu18. Ianache Văcărescu era, așadar, frate  
cu Ivan Vătaful, iar părinții lor erau Neacșa și Neagoe (Negoiță) – fiul lui Ivan pitar 
și Fiera. Badea Văcărescu apare drept ultimul nume dăltuit în piatra tombală 
amintită, găsindu-l menționat în câteva documente, din postura de martor, în 
intervalul 1738–175619. 

Preponderența în această linie a familiei este deținută de Iordache, mare 
dregător al Țării Românești, îndeplinind demnitatea de vel sluger20. Pe lângă 
prezența sa din pisania de la Biserica Sf. Atanasie și Chiril, Iordache mai apare 
alături de fratele său la 18 august 1745, atunci când cei doi erau învinuiți de 
încălcarea hotarelor moșiei Lucienilor, fostă proprietate a Mitropoliei Târgoviștei21. 

Trecerea timpului, cataclismele, abandonul, toate cu efecte grave asupra 
integrității monumentelor, nu au ocolit nici biserica Atanasie și Chiril, soartă 
împărtășită de majoritatea lăcașurilor de cult. Primele preocupări pentru 
întreținerea edificiului apar în perioada interbelică, atunci când se înlătură turla de 
pe pronaos, motivațiile acestei decizii ținând cont de starea avansata de degradare 
și de pericolul pe care îl putea reprezenta pentru cetățeni.  

În anul 1945, se hotăra restaurarea lăcașului de cult. Trebuie să fi contat la 
acest demers raportul reputatului arheolog Virgil Drăghiceanu care menționa, în 
anul 1940, între lista monumentelor istorice dâmbovițene, și această bisericuță 
ridicată de către descendenții boierilor Văcărești, sfetnici credincioși ai 
Brâncoveanului22. 

 
15 Ibidem, p. 105. 
16 Ibidem, p. 233. 
17 Petre Cristea, Noi contribuții la reconstituirea genealogiei familiei Văcăreștilor, 

„Valachica”, 14, Târgoviște, 1994, p. 7–20. 
18 Ibidem, p. 13. 
19 Ștefan D. Grecianu, Genealogiile documentate ale familiilor boierești, volumul II, 

București, 1916, p. 225–226. 
20 George Potra, op. cit., p. 751. 
21 Virgil Drăghiceanu, Mitropolia Târgoviștei, București, 1933, p. 17. 
22 Serviciul Județean al Arhivelor Naționale Dâmbovița, Fond Colecția de Documente „arh. 

C. Ionescu”. Documente Disparate, Dosar Nr. 137/1940, f. 4. 
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Din caietul de sarcini, aflat în dosar de arhivă, identificăm lucruri prețioase 
despre starea monumentului. Aici se precizează că biserica a stat un timp părăsită 
fiind amenințată cu ruina23, dar cu toate acestea exteriorul se afla încă în bune 
condiții, nefiind necesare reparații importante.   

Biserica prezinta, după cum se sugerează în document, un interes aparte, datorat 
stilului și frumuseții ei. Spațiul de acces și pronaosul erau primele menționate, fiind 
înnegrite și parțial deteriorate. Pictura reprezenta însă punctul sensibil care necesita 
intervenții imediate: „Se vor construi mai întâi schelele necesare până la bolta naosului 
și va începe lucrarea de curățire a picturii de aici. Curățirea se va face însă cu toată 
prudența necesară știut fiind că de multe ori culorile vechilor biserici, din diferite 
cauze, se găsesc șubrezite și nu rezistă la orice fel de intervenție; în cazul acestei picturi 
se vor face mai întâi încercări de curățire și se va alege apoi metoda cea mai bună 
pentru ca vechea pictură să fie scoasă cât se poate de intactă”24.  

Odată stabilită modalitatea de curățire urma să se procedeze la primenirea 
totală a picturii din biserică adică: altarul, tâmpla, pronaosul și, pe cât posibil, în 
exterior. Paralel cu această acțiune urma să se înfăptuiască și consolidarea 
tencuielilor. Acolo unde ele erau burdușite sau chiar desprinse de zid urmau a fi 
fixate solid prin turnare de zeamă de ciment sau după caz a altor soluții25. 

În sprijinul acestei inițiative, Directorul Muzeului Regional Târgoviște trimite 
o adresă către Ministerul Cultelor pentru numirea unui pictor cu experiență în 
restaurarea monumentelor istorice, în persoana lui Vasile Blendea. Răspunsul 
Comisiei Speciale pentru Pictură Bisericească a fost unul prompt, favorabil 
recomandării primite26. 

Vasile Blendea fusese remarcat în perioada interbelică chiar de către marele 
istoric Nicolae Iorga ce-l trimisese în Austria și Germania să execute copii după 
diverse lucrări istorice. Cu siguranță, în alegerea sa a contat experiența restaurărilor 
executate în vechea reședință a voievozilor la Biserica Târgului, Sf. Dumitru, Sf. 
Nicolae Andronești sau Biserica Mare Domnească27. I se atrăgea atenția pictorului 
că restaurarea picturii nu se face sub nicio formă în culori de ulei, fiind de preferat 
să se realizeze în tempera28. 

Așadar, din devizul lucrării se desprind toate operațiunile propuse pentru 
consolidarea bisericii și salvarea picturii. Injectarea cu zeamă de ciment a fisurilor 
interioare, rezidirea cu cărămidă presată și ciment a bolților deteriorate de cutremurul 
din 1940, rostuirea cu zeamă de ciment a lespezilor de piatră de la pardoseală, 

 
23 Serviciul Județean al Arhivelor Naționale Dâmbovița, Fond Muzeul Județean de Istorie 

Dâmbovița, Dosar Nr. 16/1945, f. 8. 
24 Ibidem, f. 9. 
25 Ibidem, f. 8. 
26 Ibidem, f. 6. 
27 Minodora Cârciumaru, Fresca Bisericii Mari Domnești din Târgoviște. Intervenția 

artistului Vasile Blendea, în Cultură, Istorie și societate, vol. VIII, editat de Ștefan Ștefănescu și 
Valentin I. Mocanu, Câmpulung, Editura Ars Docendi, 2019, pp. 284–303. 

28 Serviciul Județean al Arhivelor Naționale Dâmbovița, Fond Muzeul Județean de Istorie 
Dâmbovița, Dosar Nr. 16/1945, f. 8. 
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protejarea picturii existente prin tăierea zidăriei și extragerea fragmentului de pictură în 
frescă, iar apoi, după remedierea zidurilor, relipirea sub supravegherea atentă a unui 
specialist, racordarea rețelei electrice existente la cea a orașului, construirea unei 
clopotnițe din lemn în curtea bisericii, sunt doar câteva dintre măsurile imediate29.  

La mai bine de un deceniu după definitivarea lucrărilor, starea lăcașului de cult 
este prinsă într-un raport alcătuit de către directorul muzeului județean de istorie, Radu 
Gioglovan, privind starea monumentelor din orașul Târgoviște. În text se precizează că 
Biserica Sf. Atanasie și Chiril, în care nu se mai oficiază slujbe, are un acoperiș capabil 
să reziste intemperiilor și o stare generală satisfăcătoare30. O fișă întocmită la nivelul 
anului 1963, de către experții de la Direcția Monumentelor Istorice, ne oferă informații 
suplimentare despre locașul de cult. Sunt amintite intervențiile întreprinse în preajma 
anului 1938, când după eliminarea turlei se hotărăște dispunerea unei streașine 
înfundate, repararea brâului autentic, din cărămidă, tencuirea soclului, ieșit din planul 
zidului, cu profile simple din cărămidă, modificarea formelor ferestrelor, la exterior, 
prin adăugarea grilelor de fier forjat31.  

Sosiți la Târgoviște, în scopul evaluării monumentului, arhitecta V. Cherulescu și 
istoriograf A. Gheorghiu, remarcau starea exterioară acceptabilă, cu menționarea unor 
fisuri pe fațadă, provenite de la cutremurul din 1941. Aflăm, așadar, că ele nu fuseseră 
remediate, cu toate că au fost prevăzute, de lucrările de întreținere întreprinse în  
anul 194532.  

În interior fresca era în mare parte înnegrită și în acest context era recunoscută 
munca pictorului Blendea, cel care dezvelise la pantocrator și la timpanul de sud al 
naosului pictura cu detalii extrem de bogate, cu portrete realiste și pline de expresie33.  

Obiecte de cult, care să fi aparținut lăcașului, nu s-au păstrat, s-au mai bine zis, 
nu se mai regăseau în biserică, în momentul inventarierii ei. Închisă în anul analizei 
întreprinse de către Direcția Monumentelor Istorice, aflăm că Biserica Sf. Atanasie și 
Chiril, păstra în interior doar un potir de la un anume Mitropolit Grigore, cu inscripție 
în rusă, care se presupune că provenea de la vechea Mitropolie a Târgoviștei34.  

În urma evaluării monumentului, propunerea de restaurare nu a lipsit și 
completează fișa monumetului, recomandându-se repararea fisurilor exterioare, 
curățirea picturii valoroase din interior, cojirea văruielilor pentru punerea în 
valoare a unei părți cât mai mari din pictura exterioară și descoperirea profilelor 
originale de la soclu35.  

Este cunoscută o intervenție din anul 1971, prinsă și într-un dosar de arhivă, 
dar ea nu viza propriu-zis biserica, doar împrejmuirea terenului din jur cu panouri 

 
29 Ibidem, ff. 16–17. 
30 Serviciul Județean al Arhivelor Naționale Dâmbovița, Fond Muzeul Județean de Istorie 

Dâmbovița, Dosar Nr. 65/1958, fila 29. 
31 Arhiva Institutului Național al Patrimoniului, Fișa de Monument: Biserica Sf. Erarhi 

Atanasie și Chiril, 24. IV. 1963, p. 4. 
32 Ibidem, p. 9. 
33 Ibidem, p. 7. 
34 Ibidem, p. 8. 
35 Ibidem, p. 10. 
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prefabricate de beton și adăugarea unei porți metalice. Se înlocuia astfel vechea 
delimitare de șipcă, degradată, cu o vechime de peste trei decenii36. 

Neliniștite au fost clipele cunoscute de lăcaș în anii comunismului. Ele au 
fost păstrate în arhive, sub forma unor memorii, a unor documente personale, 
devenind adevărate mărturii, de către arhitectul târgoviștean Cornel Ionescu. 

Așa aflăm că până în preajma sfințirii Mitropoliei, aici, la Atanasie și Chiril, 
slujea un preot bătrân și singuratic, cunoscut de parohul Corvin Parnia ce îi relata, mai 
mult în șoaptă, arhitectului târgoviștean, întâmplări din acea epocă. Pe atunci, spre 
mijlocul anilor ’70, parohia era formată din zecile de case în stil românesc, cu mici 
livezi bine gospodărite, cu vile cochete așezate în apropierea bisericii. Locul lor a fost 
luat rapid de cenușiile blocuri comuniste și de un megalomanic Palat al Sindicatelor37. 

Vreme de 40 de ani, asemeni unui martor mut, arhitectul Ionescu a privit 
remodelarea urbană a regimului comunist și a suferit la distrugerea unei jumătăți 
din propria-i casă fără plata vreunei despăgubiri. 

Când se reușise demolarea parțială a centrului vechi al Târgoviștei, cu strada  
Al. Ioan Cuza, primarii comuniști au hotărât dărâmarea cimitirului Bisericii Atanasie și 
Chiril. Planul era acoperit de lărgirea străzii Cetății, cu capătul lângă monument.  

Episodul merită consemnat ca atare, așa precum răzbate până la noi din 
însemnările arhitectului Cornel Ionescu: „Pe neașteptate buldozerele și plugurile 
apar și distrug gardul simplu al cimitirului bisericuței. Mormane de oseminte sunt 
scoase din pământ. Ca Epitrop al Parohiei vin în sprijinul preotului Parnia. Apelăm 
la spiritul creștin al muncitorilor, tratându-i cu băutură. Reușim să împingă 
trotuarul până în colțul Bisericii și să se mulțumească cu forma semirotundă a 
străzii, așa cum se vede astăzi.  

Câteva zile la rând Preotul Parnia, subsemnatul și vreo doi credincioși, cu greble 
și sape, am arat mormane de oseminte scoase din pământ de tirania comunistă. Cine 
avea îndrăzneala să se opună unui primar ca Motoroiu și altor slugoi ai Tiraniei?”.38 

După anul 1989, lăcașul de cult intra într-o perioadă de relativă normalitate. 
Primul pas spre restituirea trecutului a fost săpătura arheologică întreprinsă în anul 
1992 de către arheologul Tiberiu Muscă. Chiar dacă este posibil ca modelarea 
urbană din ultimele decenii să fi distrus în mare parte inventarul arheologic din 
preajma lăcașului medieval, informațiile sondajelor întreprinse au rămas, din 
nefericire, necunoscute. Încercând să valorificăm științific rezultatele campaniei, 
am constatat absența carnetului de săpătură, alături de lipsa detaliilor din 
repertoriile arheologice publicate ulterior.39 

Restaurarea picturii interioare a presupus, de asemenea, o etapă obligatorie în 
redarea frumuseții de odinioară a acestui monument, uitat și supus dezinteresului și 

 
36 Serviciul Județean al Arhivelor Naționale Dâmbovița, Fond Muzeul Județean de Istorie 

Dâmbovița, Dosar Nr 253/1971, fila 7. 
37 Serviciul Județean al Arhivelor Naționale Dâmbovița, Fond Colecția de Documente „arh. 

C. Ionescu”. Documente Disparate, Dosar Nr.144/1992, f. 9. 
38  Ibidem, f. 10. 
39  Gheorghe, Olteanu, Repertoriul arheologic al judeţului Dâmboviţa, II, Târgoviște, Editura 

Cetatea de Scaun, 2002, p. 78. 
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distrugerii tocmai de cei cărora le fusese destinat. Privită din exterior, constați o siluetă 
lipsită de măreție, departe de tot ceea ce presupune o construcție impunătoare însă 
tocmai simplitatea și discreția sunt atributele care-i definesc unicitatea și te îndeamnă în 
a-i afla trecutul. Pășind în interior te surprinde o frumusețe aparte, de neînchipuit din 
afară, impusă de iconografia perfect încadrată într-un spațiu bine chibzuit, echilibrat. 

Starea de abandon, acțiunea distructivă a factorului uman, la care se adaugă 
efectele seismelor, toate au determinat degradări majore ale monumentului și 
intervenții speciale de recuperare a picturii serios afectată în ultimele decenii. 

În acest context, restaurarea inițiată la nivelul anilor 2000 atribuie 
responsabilitatea recuperării integrale a ambientului pictat și implicit redarea frumuseții 
de odinioară, artistului plastic Andrei Scărlătescu40. După o analiză amănunțită, acesta 
constata degradări majore în pronaos, infiltrațiile producând pierderea unor suprafețe 
considerabile de pictură la tavanele semicilindrice. Între cauzele favorizante degradării 
monumentului, restauratorul include și măsurile aplicate în mod nefast asupra frescei, 
determinând fragilizarea și distrugerea stratului pictural pe întreaga suprafață interioară. 
Măsurile imediate s-au axat pe stoparea degradării stratului suport, iar ulterior asupra 
stabilizării frescei, etape finalizate cu acțiuni de integrare cromatică în acord cu întreg 
ansamblu iconografic.  

Toate aceste strădanii, unele venite la timp, altele, din păcate, prea târziu, au avut 
scopul de a reda frumusețea și armonia unui monument „umbrit” de fastul frescelor 
brâncovenești, care cu răbdare a primit revigorarea. 

Istoria se reface din părți, asta am încercat în cazul ultimei biserici de tip sală din 
epoca medievală, construită în Târgoviște, având hramul Sfinților Atanasie și Chiril, 
numită pitoresc de localnici „Sf. Tănase”. 

Credem că întreaga cercetare își așteaptă încă unele dezlegări, mai ales legate de 
originile lăcașului, de rolul jucat în istoria comunității, la umbra sau sub oblăduirea 
vechii și grandioasei Mitropolii ridicate de voievodul Neagoe Basarab. Ele nu pot fi 
aduse, până la urmă, decât de noi izvoare documentare sau de eventuale investigații 
arheologice. 
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40 Îi mulțumim pe această cale artistului plastic, Andrei Scărlătescu, pentru toate informațiile 

oferite cu generozitate  
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Fig. 1. Biserica Sf. Atanasie și Chiril în anul 1963. Vedere dinspre sud-est. 
(Fișă de monument. Institutul Național al Patrimoniului) 

 

 
Fig. 2. Releveu al Bisericii Sf. Atanasie și Chiril. 1962. 
(Fișă de monument. Institutul Național al Patrimoniului) 
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Fig. 3. Biserica Sf. Atanasie și Chiril în prezent. În plan îndepărtat, turla Mitropoliei  

din Târgoviște. (arhiva personală) 
 

 
Fig. 4. Imagine actuală cu pictura interioară a bisericii. (arhiva personală) 


