
STUDII 
CURTEA DOMNEAScA DIN BUCUREŞTI IN SECOLUL AL XVI -LEA 

______________ PANAIT 1 .  PANAIT --___________ _ 

Dintre numer.oasele descoperiri arheolog,i'ce fă'cute I\a Bucu
reşti, în cele cinci decenii de ample cercetări 1 ,  acelea de la 
Curtea Veche ocupă un loc deosebit .  Surprinse într-.o zonă 
ce părea definiti'v ocup altă de străzi şi <construcţii moderne, 
vestigiJile medievale nu numai că ,au confirmat multe din 
şti rile cuprinse în izvoarele scrise, dar au lărgit enorm CÎ'mpul 
cunoştinţelor referitoare la edifÎJcii le  domneşti de pe cursul 
inferior al D�mboviyei in sec XIV -XVIU. Ceea 'ce 'in cam
paniile din 1 953- 1 954 era abia semnaLat sau i ntuit pe baza 
unor restrînse observaţii2, a fost amplu  documentat cu prilejul 
săpături lor din 1 967- 1 97 3 .  Fără inidoială că În pofida unui 
material aIiheo'\ogic vast sÎnJtem Încă depaf1te Ide a putea 
reconstitui cu fideli tate Curtea voievodală din Bucureşti . 
N umeroasele faze lde construcţie reflectate uneori în cronici 
sau dOicumente, alteori complet trecute sub tăcere, prejUldi
ciul provocat în uhimele deceni i  de ruinare ce ,a ,culminat 
cu scoaterea la mezat din vara anului 1 7983, ridiicarea unor 
case în primele decenii ale sec. al XIX- lea4 care n umai ,acci
dental s-au adaptat la ziduri le palatllllui ,  au făcut ca ele
mentul central ,al Curţ i i  Idomneşti să inregistreze ample dete
noran. 

Cel1cetări le ,call1lpaniei 1 967- 1973 efectuate sub directa 
coordonare a Consil iului Popular al Municipiului Bucureşti 
au 3JVlllt drept punct de pornire subsol urile din str. Soarelui 
nr. 1 0, studiate pentf.ll prima dată �e Dinu V. Rosettu. In 
lun ile de iarnă 1 967-1 968 săpăturile au fost extinse în 
pivniţele oaselor din Str. Soarelui  nr. 8 ,  1 2, 7-9, precum 
şi în str. 30 Decembrie nr. 23-25.  Rezultatele obţinute au 
impus închid�rea străzii Soarelui şi trasarea unei secţiuni 
largi de 2 m din dreptul i'l110bi l ului de la nr. 6 pînă la 
i ntersecţia cu s'tr. 30 Decembrie. In etapele următoare s-a 
caroiat cu şanţuri şi casete o suprafaţă de circa 3000 mp, 
care corespunde în mare însăşi extin,deriti palatului în sec. 
XVII-XVII Is. Concomitent cu cercetările din zona pala
tului s-au efectuat săpături în curtea interioară a Hanului 
Manuc6, La Piaţa de Flori,  pe străzile Şepcari, Şelari , Gabro
veni ,  Covaci, Ja Hanul cu Tei euc. 

Amploarea a,cestor �nvestigaţi i ,  'care au cuprins în bună. 
măsură Iteritoriul Curţij domneşti , a permis scoaterea la �veală 
a unor monuIŢlente valoroase pentru istoria Bucureştilor. 

Astfel, pentru prima dată a fost precizată existenţa aici 
a unei cetăţi cu suprafaţa de cca 1 60 mp datînd din a doua 
jumătate ta sec. al XIV-lea7. Zidurile acestei miai fortificaţii 
'uşor trapeZto,idală,  erau Ifă10ute din Icărămildă8 şi benefi,c1au 

1 Dinu V. Roseni, lmportanţa cercetărilor arheologice bucureştene 
din perioada 1923-1948, În "Bucureşt i" ,  Muzeul de istOric a Municipiu
lui Bucureşti, 1 972, I X, p. 5 1 -5 5 ;  Panait 1. Panait, Dezvoltarea cerce
tărilor arheologice medievale la BltCItreşti (1953-1971), În "Bucureşti" ,  
I X, p. 1 0 1 -1 08.  

r L. Lazarescu-Ionescu, Dinu V. Rosetti şi  colaboratorii, Săpăwrile 
arheologice din sectorul Cl/.rtea Veche, În "Bucureşti. Rezultatele sapatu
rilor ,arheologice şi  ale cercetarilor is·torice din anul 1953", Bucureşti , 1954, 
I ,  p .  1 84-26 1 .  Se va cita " B ucureşti" ,  1 954 .  

3 T .  Iona.'icu, U n  plall inedit al  C/trţii Vechi din 1799, Î n  " Revista 
I storică Româna", voI. XIT l / 1 ,  1 943,  p. 55 .  

4 Cu ocazia cercetărilor au fost găsite monede austriece d in  1 8 1 6  În  
nivelul de călcare al caselor din str. Soarel ui nr . 1 2 ,  str. 30 Decembr ie 
n r. 23,  precum şi În molozul depus peste bolţile casei din str. 30 Decem
brie nr. 29. 

5 In cursul cercetarilor u n  valoros sprijin a dat arheologul Aristide 
Stefanescu , precum şi arh. Raul Negru, pentru prima fază şi arh . Nicolae 
PrunCII, În etapele de extindere a sapaturi lor .  

Arhitectul N. Pruncu este totodată autorul proiectulu i  de restaurare 
a acestui monument. A se vedea şi arh. N icolae Pruncu , Restaurarea in
formaţională. Exemple de aplicare practică a teoriei informaţionale a res
ta/trării (În colaborare cu arh. V. Baloleanu), "Arhitect ura " ,  1 970, 5,  
p. 73-80. Desenele studiu lu i  au  fost executate de Isabela Pantel imon. 

6 Panait 1 .  Panait, Hanul Manuc - Cercetări arheologice, În "BMl" 
an XLI ( 1 972), 2 ,  p.  3-1 1 .  

7 Panait 1.  Panait, Cercetarea arheologic,j a wlt/trii materiale din 
Tara Românească In sec. al Xl V-lea, În "scr v",  tom . 2 2  ( 19 7 1 ) ,  2 ,  
p .  253-254. 

8 Pornind de la Însemnările raguzanului Luccari privind Întcmeierca 
oraşului CÎmpulung de catre Negru Vodă şi a unor cetăţi din  cărămidă 
În mai multe oraşe, printre care şi Bucu reşti , prof. univ. C. C. Giurescu 
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de jur împrejur de un şanţ de aparare, a cărui adîncime se 
oprea În pînza de apă freMi'că. 

La mi j looul sec. al XV-lea meşterii lui VLald Ţepeş au 
ridicat, peste ruinele acestei Iconstrucţi i ,  Cetatea Bucureşti lor. 
Zidurile făcute din bolovani de du, înscriu o suprafaţă Idrept
unghiulară cu subsoluri pe toa'te cele patru laturi, cu curte 
interioară9. Din această IceOate emj'te Vlad Ţepeş hrisovul 
din 20 septembrie 1 459 'care rămîne pJnă în prezent cea mai 
vedhe atestare scnisă a numelui Bucureşti. Asediată În no
iembr.ie 1 473 de către oştile moldoveneşti ,  şi greu încercată 
în 1 476 cu ocazia unui alt asediu, Cetatea Bucureştilor Cll
nOtaşte mari refaceri între anii  1 476- 1 48010 cind apare în 
documente şi denumirea de "cetatea nouă de SCaun Bucu
reşti" 1 1 .  Descoperirile recente araltă o amplă reconstrUCţie, 
de data aceasta zid urii f i ind făcute din bolovani de piatră 
şi cărămizi puse în şiruri orizontale la Idiferite distanţe. Pe 
peretele de est este amenajată, cu această ocazie, o uşă a 
cărei utilizare a fost totuşi de scurtă durată. Trei ziduni din 
piatră şi cărămidă, un al patrulea fiind numai presc:pus ,  
precizate pe latura de est a cetăţi i  înlcheie şirul construc
ţ i i lor Idatorate sec. 3Jl X V-lea. Astfel în cel de-al XVI-lea 
veac edificiul domnesc îşi păstrează în general pl anul iniţial 
cu singurul aJdaos ivit pe  latura de est. 

Izvoarele scrise, referitoare îndeo�ebi la prima jumătate 
a sec. al XVI-lea, sint compl et lipsite, după cunoştinţele Ide 
pînă acum, de ştiri privind Curtea domnească d in  Bucureşti . 
Şi totuşi un număr destul de ridiCa<! de voievozi locuiesc 
Încăperile cetăţi i  buoureştene, participă la evenimenre poli tÎice, 
unele ex trem de zguduitoare. După domnia lui Radu cel 
Mar,e stabil i t  mai mult în Tîrgovişte, urmea7.ă agitaţii ani 
ai lui Mihnea ,cel Rău, stăpîni tor de sate în jurul Bucureştilor 
şi aşeZM cu pf(�di lecţie În reşddinţa Ide pe Dimboviţa. Ur
maşul său, Vlad cel Tînăr, îşi atrage sfîrşitul prin rival itatea 
faţă de Cr,aioveşti ,  la 23 ianuarie 1 5 1 2  "SI,tpt Im pă1· în 
Bucureşt"i" 12. I nscripţia tombală a vea să transmită posteri
tăţi i că "fiind htptă, au tăiat capul lui Vlad voievod în 
Cetatea Bucureşti" 13. Victorios, Neagoe Basarab, preferă în 
cei nouă ani de domnie, să rămînă ma.i muh Ja Tîrgovişte, 
pe cînd urmaşul sătu Radu de la Afumaţi găzduieşte in 
oraşul lde pe DJmboIViţa, în apropierea căruia îşi avea moşiile. 
De trCli ori este amintit numele de Bucureşti în şirul celor 1 9  
bătăli i  purtate de voievod împotriva turcilor pînă la ulc�derea 

sa şi a fiului său, Vlad, la Rîmnic14. După efemera domnie 
a lui Moise Vodă urmează Vlad, dispărut în apele Dîmbo
viţei, l a  Popeşti În 1 532,  şi apoi Vlad Vintilă şi Radu Paisie, 
ambi i  cu reşedinţa aproape permanentă la Bucureşti. 

Aceste dese schimbăni de  domnie, agnavate de bătăl i i  şi 
iavazii străine ca şi de marea foamete din 1 5 38-1 540, au 
stin jen i t  procesul firesc de ,dezvoltare a oraşului şi implicit 

a Curţii domneşti 1s. 
Mari modificări nu sînt de semnalat la reşedinţa voievo

dală. Numai peretele de nord al vCjohi i  cetăţi este dubl<lJt cu 
un zid făcut din cărămidă ş i  bolovani de piatră. Fundaţia 
acestui zi,d se află cu cca. 20 cm mai sus decît restul zidului 

at ragea atenţia asupra posibilităţii descoperirii unui atare monument şi a 
vechimii oraşulu� anterioara legendaru1ui Negru Vodă, lstoria Bumreştilor, 
Bucureşti, 1 967. p. 42-44'. 

9 Panait 1. Pana i t , Cetatea Bucureştilor 111 secolele XlV- XV, În 
"Rev,ista Muzeelor", VI ( 1 969), 4, p. 3 1 0-3 1 8 .  

10 Ibidem, p. 3 1 7. 
1 1 DoCltmellle privind istoria României, Veacurile X/lI, XlV , i  XV, 

B. Tara Romanească, p. 1 67. Actul est e emis l a  18 ianuarie 1 4 80. 
t2 Radu Popescu, Istoriile domnilor Tării Rom,1ne,lti, În Cronicari 

/1ZlMueni, ed. M. Gregorian, BlLcureşti, 1 96 1 ,  I ,  p. 260; Aurel Gheorghiu,  
Măl1iistirea Viforlta, În  "Monumente şi Muzee", Bucureşti , 1958,  r ,  p. 249. 

13 AI'. Stcf an Ştefanescu, Tara Roma"ească de la Basarab l ,,1nte-
meietoml" plnă la Mihai Viteazul, Bucureşt i, 1970, p. 86, n.  1 10. 

14 Radu Pope cu, op, ciL , În Cro/"Iicari munt:eni, 1, p. 279. 
15 Este de menţionat faptul că cea de-a doua jumatate a sec. al XVI-lea a fost hotărîtOare în dezvol tarea economică a oraşului Îndeosebi a meşte

şugurilor, vezi Ştefan Olteanu, Locul şi rolul oraşului Bucureşti În con
uxwl producţiei meşteşug,ireşti din Tara Românească În evul mediu, În 
" Bucureşti " ,  V l l l  ( 1 97 1 ) , p. 1 13 ş. u .  
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cetăţ i i  lu i  Vlad Tepeş. Nivelului  de amenaj are a acestei du
blă ri fi corespunde o lenti lă mare de moloz care ,Mestă execu

tarea l ucrări i  după un even iment ce a afectat construcţia. 
oul zici a fost exeCUitat din cărămidă (28 X 1 4  X 4 ;  29 X 

X 1 4  X 4 ,5  cm) şi bolovani de p iatră, spre partea superioară 
mărimea ace tor,a fi ind sporită. In zona parad�sului pe care 
îl  va 'ctitori , după 1 660, Grigore Ghi,ca 16, s-au mai păstrat 

în peretele de nord al cetăţi i ,  lăcaşuri le birnelor de lemn 
care eparau sub solul de camerele parteru lu i  1nălţat. Aceste 
goluri d istanţate la 0,40-0,43 m indică în rîndul de sus 
btrne de 20 X 22 W1, adlînci de 5 1  om, iar în ,şirul ,de jos 
de 3 1 X 3 1 cm; 24 X 35 cm ; 36 x 36 cm, adînci, în general, 
de 65 011. Prezenţa acestor Iăcaşe iJa - 1 , 1 6  m faţă ,de săgeata 
bolţilor ubsoluriJor actuale dovedeşte că pînă către mi jlocul sec. 
al X VI-lea partea inferioară a cetăţi i era tăvănită cu bhne 
masive de lemn. În ornce caz, studiat cu minuţiozitate, zidul 
atribui L primei j llimătăţi a sec. al X VI-lea denotă seruoase 
carenţe in cunoştinţele meşterilor ce. I -au ame.najat, nu pre
zintă nici o preocupare pemru estetica f'<liţ�del , Iar mortar�l l  
ump,le cu zghcenie rosturi le . De aceea zl,dul apare puţin 
r ezistent şi inestetic (fig. 4).  

DGlică moneda magthiară emisă în 1 527 şi  găsită pe l atura 
de est a cetăţii într-un strat de pămînt gal ben purtM, se 
aHa în primii  .ei an i  Ide c ircul�ţie ar însemna I�ă all�1enajare� 
peretel lu nord\IC a avut loc I n  t impul sau Imedla't dupa 
domnia l ui Radu de la Afumaţi. Reamintindu-ne .evenimen-; 
tele acelor ani e�te posibj l IC� 1n til:;Pl.ul vreuneia dlD . 'cd� tr�1 
bătăli i  din Cetatea Bucureştl lor17 sa fi avut de suferIt ŞI  edl
fli ciul ,domnesc. 

Un,a din marile etape de prefaceri se înregistrează către 
mij locul sec. al XVI�lea. Li teratu,ra c!e special i t��e 3itrib'uie 
lu i  Mincea Ciobanul, în cele t rei agl tate Id oml1ll I ale sale, 
însemnate construcţii la Curtea domnească. G. 1. Ionnescu
Gion în ma iva sa monografie SUSţine că în anul 1 546 
Mircea Vodă Ciobanul a refăcut biserica ş i  palatu l ,  amena
jtndll-şi o Icurte mare şi îl1Jcăpătoare18 .  Fădnd o draSl i\că re
cenzie 1 sLoriei B�tot1'eştilor apărută în 1 899, Ion Bogdan 
aj ungea la concl uzia că strămuta.rea tatornică,� tot�lşi I�ede
f iniri- vă a resed inţei la Bucureşti, se ,datoreaza 1 1\1 Mi rcea 
Ciobanul, subliniiD'd prin aceasta im�ortanţa voievod.ului pentr� 
oraşul de pe Di'mboviţa19.  Pentru Nicolae Iorga, MIrcea Voda 
Ciob anul este ct itorul primei biserici domneşti din Bucllreşti20 . 
Înt r-un v,aloros studiu consaJcrat planului de paflcelare a 
Curţii Vechi ,  1 .  Ionaşcu consemnează că "fonda�ontZ Ct-trrii 
domneşti şi al bisericii din c�tprins�tl ac:es�ei , ��trţz, se . adn1zte 
a fi Mircea Vodă Ciobant-tl, soţt-tl aprzgez fzzce a htz. Rar�ş , 
faimoasa doamnă Chiajna" 2 1 . Săpă'wrile arheologl�e 

A 1�1I1 
1 953-1 954 icare au precizat exi stenţa unor construcţI I  l I1al
ţate din piatră şi ,cărămidă22, au reprezentat . un nou PUl1lct 
de porn,ire -în a .se recunmrşte drept'lll ,de � 'c.�Jtor 1';, Cu!'tea 
Veche ,a domnului ce a ocupat scaunul Tam ROl��a�eş'tl . Ia 
mi j locul sec. al XVI-lea. StudiUle elabor�te in a�ll lm:dlat 
următori publicării rezultatelor ariheolog1ce menţ!Oneaza ca 
fapt cert r�dicarea unei noi clădiri la . Curtea Ido.mnească la 
jumăuatea selC. al XVI-Iea23. In  !sto:za B�tCureştzlo�, S: . .  q. 
Giurescu arată că "este foarte jJ1'obabzl ca domnul sa fz ndz
cat un nOt-t palat domnesc sa�t măcar să-I fi refJara'� pe cel 
existent"24. Descriind evenimentele elin 28 februane 1 554 
C. C. Giurescu respinge atribuirea însemnărilor. lui ?i�rr� 
LescaJopier construCţiilo� Ide la. S::�rtea ,ve?h.e ŞI .ubl l.ruJaza 
că deşi a aJvut de sufen t datonta JafulUI Şl \I1cendlulul tru
pelor otomane Curtea "n-a fost însă înlowită printr-o con
strucţie de lemn, cum afirmă unii cercetători ci printr-una 

16 Cronica lu i  Radu Greceanu, În C1"Onicari Mlmtel1i, ed, M, Grego-
rian, Bucureşt i , 1 96 1 ,  I I ,  p. 32, , 

17 Petrc DemeDru Popescu, Radu de la Afumaţi, domn al Ţării Ro-
maneşti, Bucureşti, 1 969, Anexa 3. 

18 G. L Ionnescu-Gion, {storia BIICitreştilor. 1 899, p. �7, , 
19 Ion Bogdan, Istoria BltC1/.reştilor ele G. r. lonnesclt-GiOn, Jn "Con-

vorbiri  Literare " ,  X X XIV, nf. 3,  p. 24 1 :-242. . 
20 Nicol,ae Iorga, Istoria Bucureştilor, Bucureşti, 1 939, p, 33, 36. 
2 1  1 .  Ionaşcu, op. cit" în . "RIR", voI. . X I I I/1 ? 1 �43, p. 55 ,  

: " 22 L Lăzărescu-Ionescu, D m u  V, R sct tl, op. cit., 1I1 "Bucmeştl , 1 954 ,  
p. 206, In raportul publicat În  "Matcriale şi cercet,�i arheolo�ice," ,  ':01 . V, 
p. 645  se menţionează că Mircea Gobaoul "a clăellt CltrUa ŞI bzsertca pe 

minele unei citadele mai vechi" ,  , 
23 Radu Manolescu, Aspecte din istoria Ilegoţldui bUC1/.reştean m s�c. 

al XVI-lea, În "Studii" ,  XII  ( 1 959), 5, p; 27; Ion Ionaş�u, Aron Petfolc, 
Pompiliu Caraion, Bucureşti, Pagini de ISrOTlC, Bucureşti, 1 96 1 ,  p. 23; 
Istoria oraşltltti BllC11reşti, Bucureşti, 1 965, p. 1 06.  

24  Constantin C. Giurescu, Istorna Bltwreştilor, p. 54,  
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tot de piatră" 25. Rezulta'tele cercetărilor rccente confirmă 
intru .totoul <l!cest punot de vedere. 

Deceni il e  mi j locului de veac XVI ale istoriei Tări i  Ro
mâneşti sînt ,dominate de repeuate ,domnii ale lui Mi rcea al 
I I-lea fiul lu i  Radul cel Mare şi urmaş al lui Radu Paisie, 
,cel care in pri'mele luni ale anului 1 545 lua drumul exi lului 
in Egipt, lăsînd scaunul d in Bucureşti vitregului său frate26. 
Cronicile, fără n�ci o eXicepţie, îi consemnează repetatele ră
fuieli cu boieri i ,  soldate cu masacre de mari proporţ i i ,  sau 
luptele purtate a dt spre hotarele de munte ale ţări i  cît şi 
în apropierea Bucureşti lor. Sosi,t fn oraşul de pe  Dîmboviţa 
la 1 7  martie 1 545 Mircea Ciobanul îşi menţine domnia pînă 
la 1 6  noiembrie 1 552 ,  revine În mai 1 553 ,  Idar nu poate ră
mîne decît pînă La 28 februarie anul următor. După cei patru 
arllÎ de şedere în tron a lu i PăJtraşcu cel Bun, Mi rcea revine 
în ianuarie 1 558  dar Îş i  Încheie via�a, in Transilvania, în 
septembrie 1 55927 fi ind inmormintat in biserica Curţ i i  dom
neşti ,din  Bucureşti28. Urmaş al unui părinte ce a lăsat poste
rităţii un monument de proporţ i i l'e celui  de la Deal u şi al 
unui socru ce a tmpodobit  CÎoteva localităţi moldorvene cu lă
caşuri de profundă semnifioaţie, Mircea iobanll'l s-a stră
duit, În răgazuri le  scurte de l inişte de care s-a bucUflat, să 
inalţe edificii laJice şi rel igioa e în mai muLte lOicalităţi din 
ţară, Din neferi'ci re, aşa cum semnala şi lin articol apărut 
nu de I11U lt29, opena de ,ct i tor a lacestui domn, umbrită de 
evenimentele poli ti ce contemporane, nu a fost suficient oglin
dătă n�ci în c ronici le medievale ş i  nici în smdiiJe istorice. 
Ştiri disparate amintesc despre cti,toria sa de la RimnÎ;cu 
Vîlcea30, despre cea de la împulung, înălţată în 1 547 3 1  şi 
răma ă ,fără dan i i ,  iar fres'Ca de la Snagov îl aşază în r.îndul 
ziditorilor de seamă ai acesLlli Iă'caş. Opera cea mai repre
zentati evă a luu Mi llcea Cioban ul rămîne Însă ansamblul dom
nesc din Bucureşti. 

Referitor la  acea tă l ucrare Cronica Tătti RomâneşLi 
menţionează lapidar că voievodul "at-t făCVtt biserica cea 
domnească din B�tcvtteşti" 32. Inscripţia pusă de Ştefan Can
tacuzino în splendidul  portic al Iăc3Jului cu hran� ul Buna 
Vestire afinmă că biserÎica este făcu ta de "băt1"îmtl Mircea 
Vodă şi în �trmă de fit-tl săt-t Pătraşct-t Vodă w fraţii săi 
Radt-t şi Mircea cel Tînă1-, care a înfntmlotseţat-o şi z�tgră
vit-o" 33. în tabloul votÎlv se menţin şi astăzi ,  pe latura nor
d ică a peretului ,  ch ipurile lui Mircea i al Chia jnei ,  i ar pe 
cea sudică ,aJcelea ale lui  ş.tefan Cantacuzino şi Păunei 
Doamna. Paternitatea sa a�upra acestui ffllmos lăcaş este 
astfel indiscutabilă .  

Cit p riveşte palaJtul domnesc faptele sint mai puţ in ,con
tumte. Este drept că în poflida <l!mbclor cercetăr i, a indepăr
tării unei ,cantităţi imense Ide moloz, nu -ia ,descoperit n ici o 
inscripţie privitoare l a  evoluţia edificiuhm voievodal .  

De 'l,ceea, consideraţ i i le  privi toare la atribuirea rol ului 
de ,crutor al palatului voievodal lui  Mircea Ciohanul  şi urma
şilor săi imediaţi se bazează pe ştirile prievitoare la rămine
rea sa aproape pefimanentă la Bucureşti , pe studiul tipologic 
M vestigiilor şi pe  invennarul ,arheologic surprins în situaţi i 
stratigrafice ,cer'te. 

Este drept că Mircea Ciobanul avea 
domnii legate aproape in exdusivitate 

25 Ibidem, p. 5 7. 
26 Radu Popescu. op, cit . , p, 290, 

ă inaugureze , acele 
de Bucureşti . Din 

2 7  Ion Ionaşcu, Elemente de  cronologie, Î n  DoCltmcnte privi/nl istoria 
Romaniei. Introducere, Bu.cureşti, 1 956, r, p. 4 8 8 ,  

28 Radu Popescu, op. cit. ,  I,  p,  .. 2 9 4 ,  Gheorghe Şincai, Hrol1ica Ro
mâ/li/or, Bucureşti, 1 969, I T I ,  p, 275. Se atriblţie cavoul mare din dreapta 
intrării În pronaosul bisericii ca loc de Înhumau:e a lui Mircca Giobanul. 
Din nefericire altÎt ace ta cît şi celolalte două din apropiere au fost găsite 
profanate, Crisnian Moisescu, Biserica Curtea Veche, Bucureşti, 1 967, p, 26. 
Cu ooazia restaurării, Încheiate În 1935, sub condulcerea pmf. arh. Horia 
Teodoru, au fost marcate, În paviment, locurile acestor cavouni' ce au 
adăpostit pe cei doi ctitori ai Curţ i i :  Pătr.aşcu cel Bun şi Mi rcea Giobanul 
şi  p robabil lin .a.Jt membru al familiei voievodale, 

29 Ştcfan Andrcesctl, Mircea Ciobanltl - Ull tiran?, În " Magazin 
IstOr,ic", V ( 1 9 7 1 ), 9, p. 5 1 -57. 

30 Ibidem, p ,  5 7, 
3t Vjrgi l iu Drăghiceanu, Despre mînăstirea Cîmplilung, în "BOR", 

LXXXII ( 1 964), 3-4, p. 304. 
32 Istoria Ţării Româneşti 1290-1690, ed. C. Grecescu şi Dan Simo

ncscu, Bucureşti, 1 960. p. 50. 
33 Alexandru Elian, Constantin Bălan, Haralamb;ie Chircă, OJ.impia 

Diaconescu, Inscripţiile medievale ale Romaniei. Oraşul Bucltreşti, Bucu
rcşt i, 1 965, I, p. 245.  
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I'ig. 1 .  N ava a 3-a din sl Ibsolur ile Palatului voievodal. 

totalul  de 1 1 6 documente u n lerne dte se cunosc ca fi i nd 
<.:mise de cancclaria sa cca 70 sînt date d in  Bucureşt i34 pri
mul dintre acestea purtînd da-ta de 25 martie 1 545 35. Rămîne 
aşadar permanent în Jice. t o raş f i ind  menţionat în cîteva 
izvoare

· 
ca i niţ iator al unor întăritu r i  a le  vetrei urbane ş i  

Curţ i i  domneşlli Sau ca del i mitato r al lInor hotare ale ocolu
l u i orăşen i l o r36. Cronicarul sas Hieron im Ostermayer consem
nează faptul că d i n  p ric ina ndnţelegerilor Cll boieri i ,  şi te
mÎnd u-se ca n u  Icumva să fie ,atacat pr in surprin dere de cei 
pribegliţ i  în Trans i lvania, domni to rul a poruncit, încă din 
1 545 ,  să se încon j oare oraşul cu trunchiuri  mari ,de  stejar37. 

u este eX!clus  ca aceeaşi forti ficare să se fi  p racticat, încă 
de l a  început de domnie, şi î n  j uru l Curţ i i  domneşt i .  î n 
cursul ,an ul ui 1 97 1 , cu ocazia unor l-Ulcrări edil itare în stra,da 
Gabroven i s-a putut urmări, pe ,cca. 20 m un ŞlÎr de stîlpi  
,de stejar �nfi pţi  [n pă'm�t unul Wîngă al rul. D i a
metru l a'cestor trullchiur i  oscil ează între 20 şi 3 5  cm fiecare 
a vînd unul d in  capete ascuţite. Corespunzînd şi  al tor i n for
maţi i arheologice privi toare l a  l imita nord ică a perimetrul u i  
domne c,38 aJceşti sti lp i  n u  puteau aparţ i ne decît pal i sadei !Ce 
prote j a  Curtea. D i n  acest plillCt de vedere este Ide menţiona,t 
rel atarea j ur istului  fr,ancez Pierre Lescalopier, ,care sosit în 
Bucureşui l a  1 574,  găseşte ora, ul întărit  cu trunchiuri mari 

34 Dan Berindei, Oraşul Bltwreşti, reşedinţă şi capitală a Ţării Româ
T)e,�ti ,  Bucmcşti, 1 963, p. 32 .  

35 Dowmente privind istoria Romaniei, B. Tara Romaneascll, veac 
xv 1, 2, p. 320. 

36 Este cunoscut documentul emis la 1 6  septembrie 1 6 3 6  de Matei 
Basarab În care se amillLesc pietrele de hotar "ce alt fost pltse de răpo
satul Mircea Voievod despre Văcăreşti" ;  Florian Georgescu, Paul 1. Cer
novodeanu, Ioana Crist ache-Panait, DoCltmente privind istoria oraşltllti 
13,lwreşti, Bucureşti, 1 960, p. 25. 

37 Călăt ori străini despre ţările romane, Bucureşti, 1 970, lI ,  p . 4 26, 
nora 67. 

36 Panait 1. Panait , EvolUţia perim�trltllti Curţii Vechi în lumina 
descoperirilor arheolo?,ice (sec. XVI- XVII T), În "Bucureşt i " ,  VIn ( 1 97 1 ), 
p. 85 .  
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fig. 2. DClaJiu de zid din sec. al XVI-lea. 

de copaci înf ipţ i  în pămînt, ll l1u l  rezemîndu- e de a l tu l  ş i  
legate împreună cu gr inzi  in curmeziş39. Ca atlare descoperi
rea Idi n  strada Gabroveni  p recizează in mod Iconcludent l im i,ta 
I10rdÎJcă a Curţi i în sec. al X VI-lea. Cit prirveşte latura de 
Ci 't ea nu 'Putea 'll xma deaît ,traseul. indicat de zid ull datorat 
( u i  Constanuin Drî l1icoveanu, care porn i nd Ide l a  Poarta de 
Jos,  prezen tă ş i  ea Ja ,cca 12 m est ,de i n trarea l a  Hanul 
Manuc, se fndrepta spre Turnul Bărăţiei4o. Ci,t priveşte ex
trema vest�că ea s-a păstrat cu constanţă l a  cca. 8 m de 
actua l ul traseu a l  str. Şelari .  I n forma ţii p rea multe despre 
felu l  'cum era folos it  a'cest 'teren în sec. al X VI-lea n u  sint.  
N uJcleul tuturor construcţ i i lor  î l  formau p al atul ş i  biserica. 
Spre actuala str.  Gabroveni,  în Pasajul francez, s-au gă it, 
cu an i  in urmă, resturi de construcţii  ce par a ondica ex i s
tenţa unor atel iere de fi erărie IdatÎnd d in  sec. al XVJ-Iea41 . 
Sint semnal ate, �n afara marii conducte ce a l imenta ,cetatea 
'Încă d in  'a doua j umăta'te a sec. al X V-lea42 ş i  alte conducle 
amenajate u n  veac mai thziu  şi care captînd apele i zvoarel or 
dinspre Zlătari le  purtau pre u n  rezervor amenajat în apro
pier,ea b.is'eri1c i i  Hun a  Vestire43. D<lică reaitim 'Însemnările l ui 
Franco S i vori privitoare l a  ungerea l a  29 august 1 58 3  a 
voievOidu l u i  Petru Cercei ,  al. cărui secretar a fost, reţinem 
faptul că boieri i ş i  poporul erau aidunaţi  ,la  acea fe l i vita r e  
" î n  piaţa dinaintea palatl-thti" 44. Admiţînd ,că faţada p rinci-

39 Paul 1 .  Cernovodeanu, Căliitoria lui Pierre Lescalopier In Ţara Ro
m(/1Jească şi Transilvania la 1 574, În "SMIM", IV ( 1 960), p. 4 4 1 .  

40 Panait 1 .  Panait, op. cÎl" . ,  Î n  "Bucureşni ", VIII, p.  86. 
4 1 Dinu V. Rosen i , Curtea Veche, în l3ItCitreştii de odinioară, Bucu

reşti, 1 959, p.  1 5 1 .  
42 Panait 1. Panait, L'al!imelilatiOIl CII cau de la Coltr prillciere de 

Bllcarest, în "XXII-e Congres 1I1lcmational d'h isroire de la medicine",  
l3ucarest-COnslanl za, 1 970, p. 449. 

43 Una din aceste conducLe găsiLă În Pasajul  Francez Sllprapunea o 
groapa În care s-a găsit o monedă a regelu i polon Alexandrn lagel lo 
( 1 50 1 - 1 506). D. V. Rosetti,  0/1. cit., în BuCitreştii de odinioară, 
p. 1 58-1 59. 

4 4  tdători străilli despre ţnrile române, Buwreşr j ,  1 97 1 ,  NI. p.  9. 
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Fig. 3 .  Plan ul construqiilor din sec. al XVI· lea de la Palatul voievodal. 

pală a edificiului domnesc ,a fost ind din atcea vreme spre 
sud trebuie să p lasăm acest teren liber spre aJctuala str. 30 

Decembrie, acolo wlIde, mai drziu se vor amenaja grădinile 
terasa te ale palatului. Dar in afara turnuri lor  ce păzeau ,cele 
două principale porţ i ,  pe una din ele, de l emn p robabi l ,  
fi ind ţintui te, in  1 574,  capetele Ju i  Vinti1ă Vodă ş i  Ion Vodă 
cel Viteaz45, in perimetrul domnesc trebuie să f i  existat clă
diri pentru ostaşi i  din gardă, pentru slujitori, pentru depozi
tarea alimeJ1Jtelor, g ra jduri şi taltele. I acob Paleologul sosit 
in iulie 1 5 73 -la Bucureşti . nu lasă nitci o descriere a Curţii 
domneşti, dar notează Ică primea de la voievod "dimineaţa şi 
seara, găini, arme, lumînări, pîine, vin, ovăz, fîn, paie" ş i  
al,te daruri.46 Oricît de  spaţioase erau subsolurile palatului 
ele nu putea:u ClJdăpos'ti cantităţile destul de mari de alimente 
netcesare unei CUrţ i .  Din nefericire, fi ind amenajate p robabil 
din paian tă, multe din acele case d in ansamblul domnesc s-au 
mistuit fără urme. Este de menţionalt faptul că pe latura de 
est a cetăţii au fo)t găsite bucăţi mari de chirpic, datate cu 
monede şi cerami,că în a doua jumătate a sec. al XVI-lea, 
care puteau pro�eni de la încăperi aflate în vecinătatea pala
tului. Astfel de construcţii trebuie să fi fost şi spre Băraţie47 
şi, aşa tcum se amintea mai sus, ş i  pe l a tura de nord a Curţ i i .  

Moştel1lind o Curte greu încercattă de evenimentele ante
rioare Mircea Ciohanul s-a văzut nevoit să ia măsuri rClJdicale. 
El este acela care abandonează IdefinitÎlv p lanul cetăţii lui  
Vlad Ţepeş prin desfiinţarea, în primul rînd, a curţii inte
rioare. în felul acesta întreagJa suprafaţă a vecthăi cetăţi ca
pătă o compartimentare nouă. Prin ,coborirea nivelului fostei 
curţi la  cota subsoluri lor anterioare s-a obţinut  o p ilVniţă 
dreptunghiulară cu suprafaţa de 650 mp împărţită în patru 

45 Comentariu pe mar�inea Însemnarii solu lu i  polon Martin Stry· 
kowski, trecator prin BucureŞti În 1 5 74, la Di n u  C. Giurescu, În lan 
Vodă cel Viteaz, B ucureşti , 1 966, p. 1 72, nota 85 .  

4 6  Călători străini despre ţările române, B ucureşt i , 1 970, I I ,  p .  4 1 3 . 
47 Cu ocazia amenajării Pasaju!t�i Lipscani din Bd. 184'8 au fost 

gasite bîrne gro'ase de lemn carbonizat, cahle, vase şi monede d in sec. al 
XVI·lea care puteau pro'\'cni de la conS<tfllCţii domneşr i aflate În apropiere. 
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nave, orienta' e est-vest48. LUicrarea s-a înscris in contund 
iniţiClJl al cetăţii făcîndu-se pentru aceas'ta dublarea unor 
ZJiduri cu pereţi groşi de 42 cm. Astfel, intreaga latură de 
nord, cea sudică49 şi jumătatea de sud a peretelui estic au 
primit adausurile 'cerute Ide noul p l,an al edificiul ui . N avele 
sint aJcoperite cu bolţi semicil inldrice spri j inâte pe arce du
blouri, late de 80  011 care se de�carcă pe stîlpi cruciformi50. 
Exceptînd zidul despărţi tor dintre naivele 2-3 51,  celela1te 
două ziduri separatoare sînt indicate prlin dte cinci stîlpi,  la 
care se adaugă 'Olilţi doi semistîl pi adosaţi pereţilor de est şi 
de vest ai cetăţi i .  Fundaţi i le acestor stîlpi d istribuite la dis
tanţele Ide 2 111 şi 2 ,5 m sau 3,5 111 sînt turnate pe zid unile 
de piatră ,ale 'cetăţi i .  rDeoar,ece zona Ifosrei cur'ţi interioare nu 
beneficia de un a'uare postament, constructorii Idin s�c. al 
XVI-lea nu s-au mulţumit  cu stilpi s impl i ,  ei au aeat doi 
pereţi continui ce legau pi, lele 3-4 şi 5-6. în felul acesta 
întregul edificiu domnesc pri mea o mai puternică consol idare. 
Navele lClJte de 4,65-4,80 m sînt deschise pe toată lungimea 
lor, aacesul făcîndu-se pe sub arcele 'ce leagă stîlpii cruci
formi pe direcţia est-vest. Bolţile navelor sînt înalte de 
cca 5 m indicînd un parter aflat cu aproape 3 '111 mai sus 
decit nivelul Ide teă1care de pe partea nor-dică a palatu lu i .  

Marterialul de  construcţie folosit a fost cărămida, bolo
vani i  de rîu, blocuri de piatră faţetate, claIe de yiatră şi mor
tar. Elementul predominant îl formează Icăramida lucrată 
într-un mod rud�l11entar, cu mudhii le l insuficient fini sate. Ar-

48 Date fii nd cond iţii lc de cercetare în 1 953 nu s·all put Ut preciza 
decît doua din navele subsol lLri lor palatului, cea de ,a treia f iind numai 
presupllsa. 1. Laza,rcscu·lonescu, D. V. Roset ti, op. cit., "Bucureşt i" ,  
1 954,  p.  2 1 1 .  

49 Este greu de precizat dacă Întregul perete sudjc a fost pl acat deoa. 
rece partea est ica a fost grav a fecr ata in sec. al X I X·lea prin amenajarea 
unor pivniţc. Zidul facut În sec. al XVI· lea prezinta aici o fosta p ivn i ţă, 
ceea ce ar pleda pentru opri rea acestllua în dreptul  dublou lui u·,espectiv. 

50 Grigore Ionescu, Istoria arhitecturii În România, Bucu reşti, 1 963,  
1 ,  p. 4 1 5-4 1 6. 

5 1 Numaratoarea navelor -a făcut de la nord spre sud În ordinea 
cercetariloL 
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Fig. 4. Peretele de nord al Palatului voievodal. Fig. 5 . Dublou din sec. al X VI-lea completat cu un alt  dublou din sec. al XVII-li:a.�7Fig. 6. Fereastră pe 
latura de nord. Fig. 7. Pi lon cu arcc de descărcare de la casele domneşti. Fig. 8. Detaliu de zid din sec. al XV I- lea . Perete le  de eSt. 
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Fig. 9. Ziduri din subsoluri le caselor dOl11neşti , sec. al XVI- lea. 

d��ea �ste făcută la roş�1 cărămiziu, iar pasna conţine un 
n!s lp f l l1 .52 în ceea ,ce pflveşte materialul l i tic  el se prezintă 
fIe sub forma unor bolovani de rîu, flie 'ca blocuri de tu f 
calcaros53, sau ca dale Ide gresie groase de 8-10  cm. Morta
rul este .gălbui lavirlJd p ietriş în compoziţie şi rare cuiburi ,de 
var nestins. 

Ceea Ice constituie pal1t�cularitalea acestei faze Ide con
stf'U'C'ţ<ie este aJSamrblaJrea aces,oui marterial i-ntr-un uot uJ1itar 
ş� este.t ic .  PO�'I�n� je la  sOiclul  fundaţie} în sus apar două 
nndufl de caramIda suprapuse de un r Jn d  de bolovani de 
piatră, si tuaţie ·care se repetă de trei ori, creîndu-se astfel o 
bandă din patru şiruri ,de piatră separ<lite cu rînlduni Ide cără
m,idă. La + 1 ,25 ]TI ·se di'sting alte nr·ei 'şirurli de rbo:oJvani ,  ,de 
data aceasta încasetaţi, după care urmează o fascicolă de 
patru rînduri de cărămidă, suprapusă de un ultim rînd de 
bloOllTi de piatră f.a�et<lit.e, �II1,caJsetar1Je ' ou  mul1Jă regula,âtrarte. 
La dublouri apar mai frecvent dalele de piatră albă sau ce
nuşie, pe cind în zona inferioară a peretului se I'ntîlnesc, cu 
p recădere, bolovani i  de rîu . Bolta în schimb a fost executată 
numai din cărămidă.  Toată această v,astă încăpere beneficia 
de ferestre 'amenajate I'n pLin cintru, cu desdhidere largă spre 
interior şi restrînsă, sub forma unei Hşii dreptunglhiulare, p re 
afara. Inalte de 1 ,30 m şi l ate de 0 70 m aceste ferestre se 
tern:,in�, ţn !?art�a s�p�ri?l<l:ră la in�eriorul încăperii ,  ICU o 
bolta I I1dIcata pnn caramIZI puse pe muchie. S-au dezvel it  
pînă �cum �rei as'tfel de ferest�e pe jumăt,3ltea Ide vest a pe
retel UI nor'�I'c, cea d� ,a patra fund aJs'tupata de d ulbloul a,dau
gaJt de Gngore Ghuaa ,cu ocazia construirii paradisului Sf. 
Ioan Botezătorul .  Din nefericire nu putem şti dacă astfel de 
f�restre se găseau şi pe peretele sudic deoarece această por
\llune a fost grav afectată de p ivniţele construite după 1 800. 
Ceea ce rezultă cert este faptul că zidul de sud beneficia 
spre. in�erior Ide firide înalte de 0,50 m cu pafitea superioară 
real Iz�ta sub forma de boltă, obţinută din 'cărămizi puse pe 
muc:hle. Un alt  dnld ,de cărămizi urmează în relief arcul 
bol ţi i ,  separîndu-l de perete. 

Nici una din ,celelate laturi nu au aVut fi ride.  
Intrarea în subsoluri ,  în sec. aJ XVI-lea, se făcea pe par

tea de sud, C\icolo unde s-au păstrat numai zidurile de est a le 
ghl i'oi,u lui ce ,cobora untr-o 'llIşoară pantă. 

C� va . f� avut la ni velul parterull1li arceas,tă construqie 
este ImpOSIbIl de aflat, deoarece nimic din zidăria sec. al 
X VI-lea nu s-a mai păstrat Ia ,cota respectivă. 

Una Idin problemele cele mai importante referi toare la 
aceasta ,descoperure este datarea ,construcţiei . In  această ,dif(�c
ţie un rol important revine observaţiei stratigrafice făcută 
atît în interiorul subsolurilor cit şi pe latura de est a fostei 
cetaţI .  Sec.ţiuni�e v des�his:, În toate navele au indicat o depu
nere stratlgraflCa u l1ltara. Astfel deasupra celui de-al doilea 
strat de mortar ce aparţlne refacerii cetăţi i  din a doua jumă-

52 Dimensiuni le  căramizilor folosi t e  l a  aceasta l ucrare sÎnL de:  26 
(27) X 1 3 ,5 ( 1 4 ) X 4 (4,5) CI11 . Rostul arc 2-3 cm. T'undaţia zidul u,i exe
cmat În sec. XVI  est e de 0,55 m fi ind facuta din bolovar"Li de piatra şi 
bucaţi de caramidă prinse cu mort,ar abundenr. 

' 

53 Cele mai multe blocuri au dimensiuni le de 20,5 X 1 3 ,5 ; 28,5 X 
1 5 ,5 cm. 
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tate } ec. al. XV _lea54 s-a depu un pămînt  verzui cu b ucăţi 
de carbur. e Ş I  fragmente de vase din lut cu buza înaltă or
na'tă 'cu şănţuir,i la eXllerior, ceramică datată atit h R:adu 
Vodă55 CÎt şi la Srrăuleşti56 la sfîrşitul secol ul ui al V-lea 
şi începutul ecolullui al VI-lea. Pes<te aJcest strat s-a aşter
nut  un pămînt  cenuşiu caStaniu, gros rele 5-8 CI11 .  In afar,a 
unor f!agmell te ge oale v 'cu pereţi i  .s�bţi r i ,  cu buza aproape ?reapta, neorn ata, . cu şanţUIN sulbţul , :în l1'av� 3 -a găsi,t, 
111 �'cest trat, un I nel de bronz, cu scaunul faCÎnd corp cu 
verag;a. Deşi puternic oxidat inelul p rezintă, la veriga circu
lară în secţiune, o :evi dentă proeminenţă. în cîmpul sigilar au 
fost. real izate,. prin 1mpunsături, l in i i  În volută . Tipul acesta 
de mei a mal fost întilni t  în vatra satului Măricăneşti57 şi se 
PJate data în se-c. al VI- lea. Pentru ,a se obţine niveluJ de 
cakare s-a adu.s UJ: str�t de  nis ip ,care corespunde olului  
creat de fundaţ Ia  zl,dullll a,dosat sub oluri lor cetăţi i . 

Ca a�are inventarul arheologic indică d rept perioadă de 
construcţi e  sec. al VI�lea. Dar acest lucru nu  este suGcient. 
De aceea ?bse.:vaţi i l� făcute pe la tu ra de vest a cetăţi i ,  În
tr-un spaţlll ramas l iber în sec. al XVI-lea, sînt extrem de 
pr�ţioa

l
se. Secţiunile deschi e în acest sector, numit <x, au sur

pl11ns, a cca � �11 de �atura e tică a cetăţi i ,  un zid orientat 
NNE-SSV fara a fi astfel paralel ICU ace la datorat lu i  
Vlad Ţepeş, făcut tot din cărămidă şi piatră. Extinderea cer
cetărilo! as�pra ,5Iătdiri i  �e îng�oba acest vest igiu şi Î\1Idepăr
tarea Z idUrIlor facu te atlt dupa scoaterea l a  mezat a Curţ i i  
Veiohi dt ş i  după marele incenldriu ,din 23 martie 1 847 58 a 
permis stab i l irea contururilor unei ca�e, adăugată edifici{lor 
dom�eşti în sec. a l  X VI-lea. ConstrUCţia avea un plan drept
unghlUlar cu lungimea interioară ele 25 m şi Jăţtimea de 
6,20 I� . . As�fel ea. ocupă . un  sp�ţiu corespunzător navelor 
1 -2 JI lumat,3lte dm cea de a t re Ia  trlavee a subsolurilor pa
latul�l �l dvepaş�a cu cca 1 0  m rcolţ�11 �E al  cetăţi i .  Un şir 
de vsulpi partraţl, 'cu latura de 1 111 lluparţea întreaga supra
faţa În ,două nave elSlal e. Pasul acestor p i loni este constant , 
măsudnd 3 m. Cel mai bine s-a ,conservat pi lonul 3 în care 
se. descarcă două arce care se ţes cu pereţi i  de est şi de vest 
( fIg. 7) . Pe faţa lui sudică este amenajată o firidă cu par
tea superioară Închisă prin două cărămizi ce formează un 
'llll'lSlhi <l'S'cuţJÎt ,  Isituaţie ·simi lară ou ,cea Ide [la Palatul domnesc 
al lu i  Alexandru I I  Mil'cea de I a  Radu Vodă59. Extrema 
nordică a clădiri i  nu ,va Imati putea fi recuperată 1ntrurdt ea 
intră sub frundaţi i le  b locului Mociorniţa. De asemenea latura 
sudică este Idistrusă cu ocazia amenajării unei privniţe Idin 
sec. al X IX-lea. Astfel Idin fostul edificiu voievodal nu a 
mai rămas decit zidul vestic, al de est, mult afecta'!: şi el , şi 
patru din cei şapte piloni ai p ivniţei . Planul c lădirii este ase
mănărtor 'cu aJcela al palatului f�cut de Alexandru I I  Mircea 
I 'a lS:f. Troiţă6o, ou cCiI .al 'ca,selor din a'propierea IIUănă· tirii 
Iez�u:J. ,din 'se:c. al XVI-Iea61 ş. a. Şi La această comtruc�i.e 
tClhmca de l ucru este mult asemănătoare cu acea semnalată 
în subsol urile palatului ,  fără a se ridica însă Ia cal i tăţile 
estet ice ale aceleia.  Mal"erialele folosite sint :  Icărămida 
(27 X 14 X 4 Icm), p iatra sub formă de bolovani 'cu muchiile 
f�ţuite şi monarul . Lipsesc Idalele de pialtră. FUrlldaţia  zidu
ru lor es,te de 0,40 1ll, Idestul de superficială, <ca de fapt l,a 
toate zidurile  din sec. al X V  -XVI-lea ale acestui complex. 
arhi tectonic 62 

Arlternarea dintre cărămidă şi piatră urmează ritmul În
tî lnit şi l a  ceaaaltă ,oonstrucţie. 
Geea ce 'se ,cuvine a fi menţi'oJlat este .faptul că bol o,v anii ,de 
p iauă, ICei mai mulţi arv�llJd Latma ,eXlterioa.ră făJţuÎtă, au 

54 Pan a i t  1. P,anait, op. cit., În "Rcvi ta Muzeelor", VI ( 1 969), 4, 
p. 3 1 6 . 

55 BIiCltreşlii de odinioarZi, PI.  LVUJ/7. 
56 Panait 1. Panait, Săpă!'Itrile de la Slrăllleşti-Măicăneşti. Aşezarea 

felldală, În Cercetări arheologice În BIiCltrcşti, Bucureşti, 1 965, I I ,  p. 2 1 7, 
fig. 1 1 5/2. 

57 I b idem, p. 2 1 1 ,  nig. 1 1 0/5.  
58 Cu ocazia sapaturilor s-au gasit monede ot Ol11ane de l a  Începutul 

sec. a l  X I X-lea şi o mare cantitate de vase din l ut şi sticla din prima 
jumatate  a acelLhiaşi secol . 
. 59 J. Ion aşcu, Vlad Zirra, op. cit . ,  În BIiCltreştii de odinioară, p. 62,  

f rg 1 � .  
60 1 .  Tonaşcu, V lad Zina, op. cit., în Bucureştii de odinioară, planşa . 
61 Gh. Cantacuzino, Ullele probleme istorice privind aşeziirile medie. 

vale muntene în luminCl cercetiirilor arheologice de la Cemica În SCJV". 
X I V  ( 1 96.3), 2, p.  366. 

" 

�2 Zidut� le  cediţ i i  l u i  V l ad Ţepeş se adîncesc, faţ.ă de nivel u l  sub
sol u rrlor, tot la 0,40 m. Panait 1. Panait, 0/1. cit., În "Revista Muzeelor" .  
V I  ( 1 969), 4 ,  p .  3 1 6. 
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dimen iun i  mult  mai mari, care ating 67,5 X 1 3 om63. 
î n  poflida stăr i i  precare in care s-a conserViat casa dom

neasd mai păstrează cîteva elemente ldi n  Idotările ei .  în pri
mul rînd se cuvine a fi notată uşa semnalată pe latura Ide est 
şi  care corespunde ,axu lui biserici i Curţii .  Apoi cele două 
ferestre, una găsiltă pe peretele de vest în drepuuJ pi lonuJ.ui  5, 
ceaI al tă pe peretele de est, în ex'trema lui nordilCă. Prima 
din ferestre începe de la 2,06 m faţă de paviment şi este 
Înaltă de 1 , 1 6  m şi l ată ,de 0,95 m pe !CÎnd l a  exterior devine 
o Hşie trapezoidală (0,55 X 0, 1 0  X 0, 1 5  m).  Fără a mai beneficia 
de boltă ,ca l a rf,e,re1Sltfl(;!J.e �:ubsoJ'lIlu'Î pal\.at'll'lui , ş i  'alcealsta de la c<lisa 
domnească sfirşeşte spre exterior în aceeaşi formă. Cea de 
a doua fereastră este amenajată iI1'tr-o porţiw1e de zid ce a 
suferi,t modificăni ul terioare. Ea are 1 ,3 1  m inălţime şi 0,95 m ' 
lăţime, deschiderea spre exterior fiin d  de 1 , 1 7  X 0,3 8 m .  Par
tea superi oară a ferestrei este protejată cu o dală de piatră. 

înal te de cca. 3,40 m subsolurile acestei constrUlCţi i  sus
ţineau şi ele un şi r ide camere, mult înălţate faţă de n�velul 
curtii b i  erucli i Idi n  imediata apropiere. 

Concluzia care se Idegajă d i n  anali2)a materialelor şi a 
tehnicii Ide l ucru la cele două obiecti rve oferă sufic iente argu
mente peJLtru a .le cou1Sidera cOoc1Itempor.au1e s·au într-'o succe
siune apropiată. într-adevăr, şanţul r/. 1 desdhis Între zcidul 
de est 1<111 cetăţi i şi 'cel de vest al caselor a dovedi t  că funda
ţia nou lu i  ed i Gciu porneşte d int r-'un strat gros de !Cărbune, 
pămînt inroşit, bucăţi mari de chirp.ic. în acest strat, în  afara 
fragmentelor Ide Ivase şi  cahle, s-au găsirt trei d inarj Ide argint 
emişi de FeI1dinand I ( 1 5 2 1 - 1 564)64. Cum toate raceste pie�e 
sÎnL surprinse fntr-un n i vel  ce i n d ircă în mod cert un mare 
incendiu,  şi cum ultima monedă poartă data de 1 5 53  treb uie 
să adm item că această casă a fost ridtiGlItă ,după jaful otoman 
din 28 februarie 1 5 54 65. 

î ncepute în prim i i săi ,ani de domn ie I l\lc rările Ide l a  
Curtea domnea� ă nu numai că  nu  s-au sistat d upă exi larea 
l ui Mircea Ciobanul în Etiopia66 ci s-au ampl ificat . N oul 
domn, Pătraşcu cel Bun,  sosit în martie 1 554 În ţară, nu a 
ocol it BlI'cureşr i i ,  primul său document i n tern fi ind dat din  
acest oraş l a  25 mai  <lJcel an .67 

AnaJizaJte tn an samblu, h risoavele l ui Înt emuse aproape 
în aceeaşi măsură a'tÎt ta Tîrgovişte cît ş i  la Bucureşti .68 Ca 
atare, reşed i nţa de pe Dîmbov i ţa nu putea rămîne ruinată 
pînă la nedorita, ele către boieri , revenire a l u i  Mircea Cio
banul din ianuanie  1 5 5 8 .  

Astfel cera d e  a patra mare etapă de constfLuCţi i  la Curtea 
domnească din Bucureşti se conturează ca un rezult<IJt al mă
suri lor vO.ievozi lor de la mi j locul sec. al X VI-lea. Cu Icasele 
domneşti Ide pe latura de est se încheie în alcest ansamblu 
slsteunuJ. ele a e clădi cu cărămidă şi bolovani de p i,atră. De 
fapt, fenomenul este confirmat şi la Sf. Troiţă acolo un de 
urmaşul luri Mi rcea Cioban ul, A lexandru al I I- lea Milcea va 
r id ica paJratul său din cărămidă69. Sistemul  acesta se constată 
la Curtea domnească d i n  Bucureşti numai în sec. al  XVI-lea 
deşi fn 11 umeroase alte părţi el, se îndlneşte d in sec. al 
XIV-lea7o sau chiar mai de t im puriu7 1 . ·· 1 este în ul ti mă 
instanţă o reluare vremel n �că a unUii vechi procedeu roman 
transmi În zona bal can ică prin civi l izaţia bizantină şi aplicat 
l a  numeroase monumente72. Cu b iserilca Buna Vestire, l a  reşe
dinţa bucureşteană se apl ică 'I11etolda pereţ i lor constmiţi d in  
cărămidă cu paramentul  faţadelor  ,compus d in  Hşii orizontale 
de cărămizi aparem alternate u zone înguste , tencui te, sis
tem de decoraţie extrem de răspÎndirt de acuiI1l fna inte73. 

63 Dimensiuni le  bolovanilor de piatră, �n general gran it ,  o ,ilează fnl re 
23 X 1 7,5 CI11 ., i 67,5 X 1 3  cm. 

64 Idcntificarea ace ·tor moncde o dat 1'ăI11 nU l11 ismatei Matia ri-
goru\ă că.,.eia fi mulţumim. Piesele sfnt Lnvennariate la SeCţia feudală a 
Muzeului de iSl orie a m u n icipiu lu i  Bucurc5Li cu nr. inv. .F. 1 3084,  1 3085, 
1 3086 ş i  sfnt cmise fn 1 529, 1 546,  1553 .  

65 . . Giurc cu, Istoria BttCltreştilor, p. 57.  
6 6  C. C. G i urcscu , Iscoria românilor, Bucureşt i ,  1 937,  voI .  TI/1 ,

. p. 204. 
67 Docnmente privinel istoria Romaniei. B. Tara Românească. veac 

XliI!] p. 2 1 .  
68 Din cele 68 documente emise dc Pătraşcu cel Bu n 1 2  sînt date fn 

llucurc.ît i ş i 1 5  în Tfrgovişte, Dan BC:'innei,  ofJ. cit., p. 33 .  
69 1 .  Ionaşcu, Vlad Zirra, o p. cit., în  B1/.wreştii ele  odinioară, p.  62.  
70 1 .  Barnca, M on/tmente ele artă creştină descoperite pe teritorittl 

Republicii Pop1/.lare Romane, în "Studii Teologice", 1 960, 3-4', p. 2 2 5 .  
7 1  Mişu Davidescu, MonltmC17te istorice elin Oltenia, Bu.cureşti, 1 96 4 ,  

fig. 1 8 , priv:itoare la  biserica etat i i  everinulu i .  
72  Acad. Hp. M Frren, Apx�l l'e l('ry pa TI Cpe]l. J lOBeHOI1Ha B'bJIrapI'IFI , 

Sofia, 1965, p. 1 4 7, fig. 1 5 7, p. 1 49, fig. 1 59, p. 1 60, fig. 1 73 .  
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Totodată se desohide, rCU această etapă , procedeu l  completări i  
edificiului ,central cu clăJdi ri secundare, prin <care de fapt se 
extinde palatul datorat lui  Mircea Ciobanul pînă către sHr
şitul sec. al XVI I-lea. 

Formart din cele două clădiri principale, legate între ele, 
paLatul din Bucureşti era considerat Ide Franco Sivori ca 
avînd "mă rime m i jlocie" în  'uimp ce acela de la TîrgovişLe 
era " mi c  dar frumos" 74. Analizată În lumina noilor descope
riri descrierea ldin 1 5 74 a l u i  P ierre Lescalopier75 n u  co�es
punde edifici u lui central a.[ Curţii Idomneşti în till11p ce i n
formaţia l ui Jacob Bon gars, prezen t  În Buoureş!i la 27 iunie 
1 585 ,  fn care se fa'ce apfCJcierea că pal<IJtul domnesc de pe 
Dîmtbov.iţa, eMe Id in piatră, merită a tfi l uată :tn �eamă76. 

Amenajat d in  p iatră şi 'cărămidă palatu l 'vorievodal din  
Bucureşti IVa avea de înfruntat marea ocupaţie otomană d in  
augus.t-lJ1ooi 'ernhri e  1 595 'i nltlf�nld rn  oei dJe-<lJI VI I-,le·a veac 
şubrezi t de i ncendiul provocat de ostaşii lui  Sinan Paşa. Un 
nou 'OOv,eriment va If i  d atrolf,at, cîteva deceni i  ma,i tÎ'rz i'u, meş
terilor lu i Matei Ba arrab. 

Resume 
Les recherches archeologiqucs, reprises au coms des annces 1 967-1 973 

dans la zone de l'Ancicnne OUl' de J3uCaJeSI , ont m�s au jOlllf les 
fondations dc la premiere forteresse dc Bucarest, datanl du X I V c  siecle, 
Ics ffiumilles du châteall fort elcve pali' Vlad I 'Empalelir en 1 458-1 459, 
alinsi que les vesliges du P,alais voi'vodal . onstruite dans l a  partie 
centrale de la vii le l11oyenâgeusc, la Com I rincicre avait coml11e element 
central le  palais bâli pal' Mircea le Pânre ( 1 54 5- 1 554 ; 1 5 58- 1 55 9) .  
Les recherche ont demoJ1llfc que pom real ise I' CCl ed i f icc  on s'est 
servi des murs du château fort, qu'on a doublcs dans cenaines por
tions de p.arois de briques et de grosscs pierres apparei llees en cassertes. 
D'au�re paft, on a uppnime la COl/lf interieure du château fort, obtenant 
u.n sous-sol comparuimentc en quatre nefs dc 32 m de longueur et 
de 4,65-4 ,80 111 de largeur. Les berccaux sonl soutenus par des arcs
doubleaux faits de briques, I ienes et dal les de gre . Le mode de 1'eal i
�at ion dcs mUrrs du palais atteste l ' influence des techniques byzaJlbines. 

'est roujours dans la seconde moitie du XVIc siecle que se s it ue 
la construction d'un bâliment jouxlant le paLans, dc plan rccrangulairc, 
couvrant une superficie dc 1 50 1112. 

es 1l10nul11ents ont elC datcs d',apres des l110nnaies emiscs au 
XVIc siecle, dont la dcrniere par Fmdinand I ( 1 5 2 1 - 1 564) cn 1 553,  
par de la  ceramique, par unc baguc, ainsi que par  I 'ana lysc strati
gl'aphiquc du lcrrain compris cntrc les dcux cOl'Jn dc bâtimcnt. 

I I  ressoft des recherches que les indicar ions de Pierre LescaJopier 
( 1 574) selon lesquelles le palais etait constrtLit en torchis ne correspondent 
pas a la reali te. 

73 Grig re Ionescu, Istoria al'hitecwrii 1" România, Bucureşti, J 963,  
J ,  p.  376.  

74 ălc"irori st răini despre ţările române, 1 l .T , p. 9. 
75 "Son pa lais estoir ele c!oiS01J17aKeS de charpertterie remplis de t otchi, 

de boue el herbe hachf:e panni" , Ap. P. Cern vodeanu, op cit. ,  " M I M " ,  
1 960, I V, 1 . 4 4 2 .  A s e  vedea şi Ctil,irO?'i străini despre ţările române, 
I T ,  p. 4 26-427.  

76 G i u rcscu, Istotia Bllcltreşti/or, p. 6 .  

F i g .  1 0. ubso lu r ile Pabt u l u i  voicvodal dill sec. al XV1-lea. 
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