
VESTIGII DIN ZONA VECHII RESEDINTE VOIEVODALE 
' DE LA CÂMPULUNG 

Cercetările arheologice efectuate în cuprinsul ansamblu.lui ar
hitectural din jurul vechii ctitorii voiev·odale de la Câmpulung au 
început în anul J 975 în legătură cu lucrările de restaurare şi au 
avut în vedere, în mod special , desluşirea serrmificaţiei acestei reşe
dinţe voievodale în contextul începuturilor Ţării Româneşti. Plă

nuite a continua pe parcursul mai multor campanii, ele urmau să 
acopere printr-o reţea de secţiuni întreaga suprafaţă accesibilă in
vestigării. Desfi inţarea, la sfârşitul anului 1977, a instituţiei care 
se ocupa cu restaurarea monumentelor istorice a dus la întreru
perea cercetărilor după trei campanii. Ele au fost reluate în anii 
1981, 1982 şi 1984, continuând apoi, după o altă întrerupere de 
un deceniu ş i jumătate, din anul 2000. În cursul primelor trei cam
panii de săpături , care s-au concentrat asupra primelor obiective 
intrate în restaurare, au fost cercetate în special zonele de sud ş i 

de vest ale ansamblului. Între I 981 ş i 1984 a fost cercetată partea 
sa de nord-est. În sfârşit, începând din anul 2000, au fost efectuate 
săpături mai restrânse, în spaţiul disponibil , neocupat de diverse 
amenajări legate de existenţa aşezământului monastic, fiind urmă
rite edificiile ale căror urme fuseseră descoperite la est de biserică 1 

<fig. I, 2). Problemele sunt departe de a fi epuizate chiar în zonele 
în care săpăturile au fost mai numeroase, cu atât mai mult în su
prafeţele destul de mari rămase necercetate. 

În urma cercetărilor arheologice au fost obţinute informaţii 
pline de interes privind vestigiile din secolul al XIV-lea din cu
prinsul ansamblului 2. Date importante sunt cele care privesc bise-

1 Între 1975 şi 1977 au fost executate: una dintre secţiunil e magistrale lon
gitudinale care a străbătut ansamblul , de la casa din partea de sud-vest până 
dincolo de zidul de incintă dinspre est (S . I); o secţi une la exteriorul incintei, 
în paitea de nord-vest (S . 8); un prim tronson din cea de a doua secţiune magistrală 
lon gi tudinal ă, din dreptul bisericii voievodale (S. 15/1 977); o secţ.iune între bise
rica bolniţei ş i zidul de incint<I sudi c (S. 5); o secţi une perpendiculară pe prima 
secţiune longitudinală (S. 6); o secţi une între casa din partea ele sud-est a ansam
blului ş i latura s udică a zidu lu i de incintă (S. 2); scurte secţiuni perpendiculare 
pc laturile de sud, vest ş i , respectiv, nord ale casei amintite (S . 2 a, S. 3, S. 3 a, 
S. 3 b; S. 4, S. 4 a, S. 4 b); o secţ iune perpendicu l ară pc latura de est a turnu lui 
c l opotniţă, la sud de intrare (S. 9); o secţiune între col ţul de nord-vest al bisericii 
şi latura de vest a turnului clopotniţă, la nord de intrare; secţiuni pe latura de 
vest a aceluiaşi turn (S. 11 , S. 12); două secţiuni perpendiculare pe latura estică 

a casei din partea de nord-vest a ansamblului . 
În 198 1, 1982 ş i 1984, cu fondurile Muzeului Câmpulung Muscel, au fos t 

cercetate: în continuare, secţiunea longitudinal ă din dreptul bisericii, executată 
pe tronsoane de circa 20 m, în funcţi e de spaţ.i ul disponibi l în fiecare campanie: 
paitea de est, l ângă zidu l de inci ntă exte1ior; cea de vest ş i cea mediană; o secţi une 
între cea l ongitudinală ş i corpul de chilii de pe latura nordic<i; sondaje pentru 
urmărirea unor ziduri descopelite: S. 15 A ş i S. 17. 

Săpături l e din 2000-2003, executate în zona de nord-est a ansamblului , cu 
fonduri acordate de Ministeru l Culturii ş i de Muzeul municipal Câmpulung 
Muşce l , au fost li mitate din cauza existenţei unor alei asfaltate din cuprinsul 
ansamblului monastic, precum ş i a unor arbori , ele care a trebuit să se ţină seama 
în amplasarea seqiunilor. Au fost trasate mai multe secţi uni de mică întindere, 
urmărind ziduri descoperite în săpăturile anterioare: S. 15 B, la est de zidul 
despărţitor dintre incinte, S. 17 A, 17 B, 17 C, 17 O, 17 E, în apropierea zidului 
despărţitor dinspre curtea Liceu lui „Di nicu Golescu", pentru a avea o privire 
de ansamblu asupra laturii sudice a construqiei din această zon ă; S. 19, S. 20, 
20 A, 20 B, 20 C, pentru urmă1irea resturilor con strucţi ei alăturate zidului despăr

ţitor dinspre cmtea liceului; S. 21, S. 22, S. 22 A, S. 22 B, S. 23, pentru obţinerea 
de date privind o construcţie descoperită în anul 1981 . 
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rica voievodală din secolul al XIV-iea. S-a putut preciza ce s-a 
păstrat din edificiul iniţi al , ridicat către mijlocul secolului al xrv
lea, şi modul în care acesta a fost refăc ut de Matei Basarab „pre 
aceeaşi temelie, cu aceleaşi pietre", fiind păstrată prima asiză din 
elevaţia bisericii iniţiale, iar noul lăcaş fiind mărit spre vest, precum 
ş i modul în care a fost înlocuit cel de al doilea edificiu de biserica 
construită în veacul al XIX-iea. 

Biserica iniţială se afla în cadrul unui ansamblu arhitectural 
care, suntem îndreptăţiţi a considera, adăpostea reşedinţa primilor 
domni ai Ţării Româneşti. În jurul lăcaş ului, la o dată apropiată 
de momentul construirii sale, probabil într-o succesiune imediată 
de lucră ri, a fost ridicat un zid împrejmuitor. Traseul acestuia era 
aproximativ rectangular; resturile sale au fost descoperite în mai 
multe puncte, la o distanţă de 12-14 m de zidurile bisericii , spre 
nord, vest ş i sud . Zidul era construit din piatră de râu , pe fundaţii 
puţin adânci ş i avea o grosime de circa 0,70 m. Pe latura de est 
nu a fost găsit un zid asemănător celui de pe celelalte laturi. Nu 
este exclus ca în această parte în locul lui să se fi aflat un zid mai 
gros, descoperit la aproape 25 m est de biserică . 

Pe întreaga latură de sud a ansamblului au fost descoperite 
urmele unui val cu şanţ la exterior 3. Lăţimea valului era de 8-8,80 
m; înălţimea până la care se păstrează urmele sale atinge 1,40 m. 
Şanţul, cu o lăţime de peste 4,50 rn şi o adâncime care trecea de 
2 m, se afla la 2-2,50 m de val. Valul era amenajat din pământ , 

pământ în amestec cu pi etriş sau bolovani cu pământ. În une le 
zone era întărit pe ambele părţi de un schelet lemnos, ale cărui 
urme s-au putut observa în săpături. Nu se poate preciza dacă acest 
val a fost ridicat numai în partea de sud a incintei, ca fiind mai 
expusă. Pe latura de est, în preajma terasei abrupte, el nu a fost 
descoperit. Este posibil ca în acest loc, apărat natural, prezenţa 
lui să nu fi fost necesară . În partea de vest exista o adâncitură na
turală a terenului. Zona dinspre nord nu poate fi cercetată din cauza 
existenţei unor construcţii moderne. Valul se suprapune în partea 
de sud-est depunerii anterioare locuirii medievale, iar spre sud
vest unui strat cu puţine materiale databile în secolul al XIV-lea. 
Stratul poate fi datat la mijlocul secolului al XIV-iea, putându
se presupune că a fost amenajat imediat sau la scurt timp după 
ridicarea zidului din jurul bisericii . 

Una dintre problemele de cel mai mare interes în cercetarea 
reşedinţei de la Câmpulung este identificarea vechii case dom
neşti . Rezolvarea ei este dificilă, deoarece nici una dintre construc
ţiile secolului al XIV-iea nu se mai păstrează. Ele au fost înlocuite 
de clădirile mânăstirii ctitorite de Matei Basarab, care la rândul 
lor au suferit numeroase transformări . S-a c<iutat, cu peste trei de-

2 Oh. I. Cantacuzino, Sp. Cristocea, T. Mavrod in , Şt. Trâmbaciu , Princi
palele rezultate ale cercelârilor arheologice de la fos ta curte domneascâ din 
Câmpulung din anii 1975- 1977, Studii şi comun.icâri. Muzeul Câmpulung Muscel, 
1, Câmpulung, 198 1, p. 23-29; Gh. I. Cantacuzino, Probleme ale secolelor XIII 
şi XIV la Câmpulung şi cercelările arheologice la.fosta curte domneascâ, SC/VA , 
22, 1981, I, p. 131-1 39. 

3 Gh. I. Cantacuzino, Elemente defortificare la vechea reşedinfă domneascâ 
din Câmpulung, în volumul /n memoriam. Radu Popa. Temeiuri ale civiliza.Liei 
român.eşti în contexl european, [Bistriţa] , 2003, p. 293-303. 
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cen ii în urmă, să se atribuie unei faze ele con s trucţie din secolul 
al XIV-iea pivni ţa cl ădirii aflate la sud-ves t ele bi serică , numită 

în catagrafii le clin prima parte a veacului al XIX-iea „casa egume
n ească''. Ca argument în sprijinul acestei opinii au fost aduse restu
ril e unui pavaj ele că rămidă descoperit la suci ele această clădire4 

la adâncimea de 2,20 m, apropia că de nivelul corespunzător primei 
faze a bi ·ericii (clar trebuie ţinut seama ele panta natural ă iniţială 
pe care o avea terenul în acest loc). Fără a se putea dovedi o legă
tură între pavimentul ele cărămidă ş i funcţionarea pivniţei apro
piate, s-a presupus că aceasta din urmă ar reprezenta o etapă de 

bolovani alăturat ş i res turi ele pavaj de cărămidă aflate puţin mai 
departe, au fost descoperite la nord de casa de la sud-vest de bi
serică. Se poate presupune o l egătură între aceste res turi ş i urmel e 
asemănătoare descoperite în vechile săpături efectuate la sud de 
aceiaşi clădire. În acest caz vestigiile datorită cărora s-a pos tulat 
o vechime iniţială în secolul al XIV-iea a pivniţei respectivei case 
ar fi ulterioare l ăcaşului , datând dintr-o perioadă marcată de pri
mele transformări ale ansamblului , după dezafectarea zidului îm
prej muitor al bi seri cii. Faptul că pivniţa respectivă este în mod 
cert ul terioa ră mijl ocului secolului al XVI-lea es te dovedit de 
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Fig. I. Planul de ansamblu al cercetă rilor arheologice din zona fostei reşedinţe domneşti din Câmpulung ( 1975 - 1977, 1981 - 1982, 1984, 2000- 2003). 
1 - biserica domnească „Negru Vodă "; 2 - casa de la SV de biserică („egumenească"); 3- turnul clopotniţei; 4 -casa de la N de turn („domnească" sau 

„arhiereascâ"); 5 - corp de chilii; 6 - biserica bolniţei; 7- clâdire modernă. 

construcţie din secolele XIV-XV ş i s-a considerat că numai aici 
a putut fi vechea casă domnească\ presupunere care a ajuns să 
fie pri vită ca o certitudine6. 

Săpăturile arheologice din anii 1975 ş i 1976 au dovedit, fără 
putinţă de îndoială, că pivniţa respectivă este ulterioară mijlo
cului secolului al XVI-lea7

• Zidul din jurul bisericii a fost demolat 
în secolul al XV-iea. Urme ulterioare acestei demolări , ale unui 
zid cu fundaţia puţin adâncă, orientat est-vest, cu un pavaj de 

4 Urme descoperite în sondajul efectuat aici în anul 1963 de D . V . Rosetti 
ş i FI. Mârtzu. În succinta lor p.rezentare se arata: „S-a confirmat ca aceasta 
con s trueţie a fos t ridicata în vremea lui Matei Basarab (fundaţiile taie morminte 
dintr-un vast cimitir laic datat, prin monede ungare ş i turceşti , la mijlocul secolului 
al XVI-iea). S-au gas it ş i vestigiile altei constru cţii mai vechi , cu paviment de 
cărămizi, databilă în seco le le X IV-XV" (SClV, t. XV, 1964, nr . 4, p. 566; vezi 
ş i Dacia, NS, VIII, 1964, p. 402). 

5 Flaminiu M ârtzu, Ştiri noi asupra complexului istoric al mânăstirii şi al 
cur/ii domne.~ti din Câmpulung, BOR, an LXXXIII, nr. 11-12, 1965, p. 1036-
1037. Presupunerea era formulată făn'i a avea „proba definitiv <i că res turile de 
con s trucţii descoperite se ţes intim cu partea clt1dirii ridica t<1 în acelaşi Joc de 
Matei Basarab"; un alt argument, um1ând o ipotez<i a lui V. Drăghiceanu (Despre 
111â11ăstirea Câmpulung. Un docUJnenl inedit: juma/ul sâpăturilor fâcute de Comi
siunea Mollwn.entelor Istorice în 1924, în BOR, an LXXXII, nr. 3-4, 1964, p. 
305-306), era forma bolţii semicilindrice sprijinită pe arcuri dublau care nu ajung 
până la nive lul de călcare al pivniţei. Asemănă rile constatate între cănimizile 
folosite la zidirea pivniţei ş i a turnului-c lopotniţa erau considerate drept un 
argument discutabil în favoarea unei dată ri mai târz ii a pivniţe i , fiind acceptată 
ipoteza lui Virgil Drăghiceanu că turnul ar fi fost un vechi donjon transformat 
în c l opotniţa şi atribuind ambele construcţii secolului al XIV-iea, deş i lipseau 
la acea dată cercetă rile arheologice. 
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distrugerea, prin construirea ei, atât a resturilor construcţiilor din 
secolele XIV şi XV care se aflaseră pe acel loc, cât şi a mormin
telor din secolul aJ XVI-iea. Pivniţa poate fi atribuită primei etape 
de lucrări din timpul lui Matei Basarab, din 1636-1638, iar partea 
superioară a casei etapei imediat următoare, din 1646-16488. Tur
nul clopotniţă s-a dovedit, la rândul său, a fi construit din temelie 
în timpul lui Matei Basarab, mai precis în 1647, după cum reiese 
din mărturii scrise9 . Nici una dintre clădirile care se mai păstrează 
în partea de vest a ansamblului, cu excepţia bisericii , nu înglobează 
părţi ale vreunui edificiu din secolul al XIV-lea. Toate aceste ele
mente exclud posibilitatea ca vechea reşedinţă domnească să se 
fi aflat la sud-vest de biserică , locul ei trebuie să fie căutat în altă 

6 Părerea că pivniţa casei de la SV de biserică ar data din sec. XIV a fost 
preluata de Emilian Stănescu , Ansamblul istorico-cultural-artistic Negru Vodă 
din Câmpulung Muscel, Bucureşti , 1988, p . 4, 6, 38. Cu mai mult timp înainte, 
cercetătorul Pavel Chihaia (Din cetăţile de scaun ale Ţării Româneşti , Bucu
reş ti , 1974, capitolul Curtea domnească din Câmpulung - Muscel, p. 231) 
argumentase că pivniţe l e casei de Ja sud-vest de biserică sunt ulte ri oare secolului 
al XVI-iea. 

7 Gh . I. Cantacuzino, V. Popa, Cercetarea şi restaurarea unei case din an
samblul fostei curţi domneşti din Câmpulung, RMM MIA, XLVTI, l, 1978, p. 71-
75. 

8 lbidem. 
9 D. Bak lJ i ă re l atează că turnul a fost construit cu piatra provenită din de

molarea „Cloaşterului " (CSTR, voi. V, p. 265-266). Parerile privind o datare ini 
ţi a l a mai timpurie, în seco lul al XIII-iea, a acestui turn (vezi de exemplu 
V . Drăghiceanu , op, cit„ p. 285) sunt cu des;lvârş ire infirmate de cercetarile ar
heologice. 
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parte. Cercetătorul care a analizat cu o deoseb ită acribie evoluţi a 

ansamblului vechii curţ i domneşti din Câmpulung, Pavel Chihaia, 
argumentând mai de mul t că p ivniţel e casei de la sud-vest de 
biserică sunt ulteri oare secolului al XVI-iea, intu ia că „o analogie 
cu inci nta domnească din A rgeş ne-ar l ăsa să credem mai degrabă 
că la est de bi seri că, pe terenul actualei bolni ţe, s-a ridicat curtea 
voievoda l ă a lui Nico lae Alexandru"10. 

În căutarea locului vechilor case domneşti , a tenţi a cercetări l or 
a fos t îndrepta tă spre zona s ituată la est de biseri ca în care se află 
piatra funera ră a marelui voievod Nicolae Alexandru . Aic i au fos t 
descoperite semnifica tive vesti gii, care pot fi atribuite seco lului 
al XIV- iea, ş i a căror datare poate fi presupusă ţ in ând seama de 
pozi ţ i a ni velului ele la care ele au fost construite, asemănătoare 

celei a fundaţiil or primei faze a biserici i şi a zidului care o încon
jura1 1 (f'ig. 2). 

Observaţiil e stratigrafice au urmărit precizarea raportului între 
di fe ritele ziduri ş i res turi de con stru cţ ii , precum ş i între aces tea 
şi depunerile legate ele momentul r i di cării sau dezafectă rii lor 
(fig. 3-8). În di feri te le puncte cercetate din partea de est a ansam
blului s-a constatat că la o adâncime ce ajunge la l ,75-2 m fa ţă 

de suprafa ţa actualft, adâncime care creş te spre vest ş i sud şi scade 

i i 
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unui strat gros de peste 30 cm de pământ cenu ş iu în care se afl ă 

numeroş i bolovani de râu de dimensiuni medii . În pământul dintre 
bolovani nu se găsesc urme sau p i gmenţi de mortar. Câteva foarte 
mici fragmente ceramice a căror factură este asemănătoare celor 
databile în secolul al XIV-iea îndreptă ţesc presupunerea că poate 
fi vorba de o amenajare care a precedat primele con s trucţ ii 

medievale de zid din apropiere. Mai spre es t, în apropiere de 
marginea terasei, a fos t descoperit, pe o l ăţime ele 8, I Om, un strat 
având grosimea de 0,50 m, asemănător ca aspect, l ăţime ş i poziţi e 

s tra tigrafică, cu urmele valului descoperit în l 975 pe latura de sud 
a ansamblului . Nu trebuie exc lu să ipoteza că aceste urme ar 
reprezenta un început al lucră ril or în vederea amenaj ării ş i în acest 
loc a valului , la care se va fi renunţat d atorită pantei abrupte cl in 
apropiere. Peste humusul cenu ş iu care i se suprapune se afl ă un 
strat foa rte subţire cu pietri ş ş i un altul de pământ cenu ş iu . 

Stratului cu bolovani îi corespund mai spre est depuneri de 
pământ cenuşi u de diferite nuanţe, în care s-au găs it puţine frag
mente ceramice, unele atipi ce, altele putând fi datate în secolul 
al XIV-iea. La partea superi oa ră a acestui strat se află ni velul de 
construcţ i e al unor ziduri de care va fi vorba mai jos, nivel marcat 
de resturi de mortar în vecină tatea fundaţie i . Perioadei de utili zare 
a zidurilor le corespund stratu ri de pământ cu pigmen ţ i sau urme 
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Fig. 2. Pla11 ul cercetârilor arheologice din partea de nord-est 
a ansamblului fostei reşedinţe domneşti din Câmpulung. ( 1981-1 984, 2000-2003) 

spre est, este situat solul galben steril. Acestui a i se suprapune 
un strat de humus cenuşiu a cărui grosime nu depăşeşte l 5-20 cm. 
În partea superi oa ră a stratului de humus au fos t descoperite, în 
special în partea de vest, fragmente ceramice din prima epocă a 
fierului . Peste acest strat ş i în aceeaşi zonă, s-a constatat ex i s tenţa 

10 Pavel Chihaia, op. cil„ p. 23 1. 
11 Gh. I. Cantacuzino, Sp. Cristocea, Ş tefan Trâmbaciu, Cercetâri arheo

logice î11 zona foste i Curţi domneşt i din Câmpulung Muscel, MCA. A XV-a 
sesiune anua l ă de rapoarte, Vaslu i 1982, Bucureşti , 1986, p. 287-290; idem, 
Cercetârile arheologice din zona.fostei curţi do11111eşti din Câmpulung, jud. Argeş, 
MCA. A XVII-a ses iune anua l ă de rapoa1tc, Plo i eş t i , 1983, Partea a 11-a, Bu
cu reşt i , 1993, p. 5 17-524; Gh. I. C mtacuzino, Unele probleme privind cercetârile 
arheolog ice de la Câmpuh1ng, CA, MNIR, VII, 1984, p. 199-206; Idem, Proble
me ale cercetcirii vechii reşedinfe domneşti din Câmpulung, Argessis. Studii 

de moloz. Deasupra acestora se afl ă resturile de moloz cu pi atră 

ş i spărtură ele cărămidă, provenind de la demolarea unor construc
ţ ii pe care poz iţi a s trati grafică le ara tă ca fi ind între primele din 
zonă .. Peste resturile de demolare se afl ă straturi de ni velare, iar 
deasupra acestora - ni velul de construcţi e al zidului de inci ntă al 
mânăstirii din secolul al XVII-iea, reprezentat de urme de mortar 
sau de un strat subţire cu pi etri ş. Deasupra ni velului de călca re 

de la mijlocul secolului al XVII-iea, marcat pe alocuri de res tu ri 

ş i comunicări , seria Istorie, tom. IX, Piteşti , 2000, p. 107- 11 5; Gh. 1. Cantacuzino, 
Şt. Trâmbaciu , Rezultate le cercetă rilor arheologice efectuate în anul 2000 la 
ansamblul „Negru Vodci " din Câmpulung , Revista de istoric a Muscelulu i. Studii 
ş i comunicări . Muzeul Câmpulung Muscel, 6, 200 1, p. 43-61; Gh. I. Cantacuzino, 
Maria Venera Răd ulescu , Ş t. Trâmbaciu, Cercetâri arheologice la Câ1npulung 
-200/, Revista de istori e a Muscelului , 7, 2003 , p. 25-37. 
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Fig. 3. Câmpulung, ansamblu/ fostei reşedinţe dom.neşli. Profilul de nord al secţiunii 1511977. I a - sol steril gălbu i cu prundiş; J b - sol steril f?ălbui; 2 - humus 
cenuşiu; 3 - pcimânt cenuşiu, rare urme cărbune (depuneri probabil din prima parte a sec. XIV); 4 - pcimânl cenuşiu, pigmenţi moloz (depuneri probabil din sec. 
XIV); 5 - pcimânt cenuşiu, unne 111 oloz (depuneri şi nivelciri probabil din sec. XV - prima parte a sec. XVII); 6a -pcimânt cenuşiu, unne moloz, pietriş; 6b - pământ 

castaniu gcilbui, pigm.enfi moloz; 6c- pci1nânt, unne moloz, bolovani; 6 el - pământ castaniu-gălbui (depuneri şi nivelciri probabil din sec. XVII -XVIII); 7a - pcimânt 
cenuşiu deschis co111pac1, pif?tnen/i mo loz; 7b - pământ cenuşiu deschis, pigmenţi moloz; 7c - pcimânl cenuşiu-gcilbui. nisipos; 7d - pcimânt cenuşiu-granulos, pigmenţi 
moloz, cârcim.idei; 7e - pământ cenuşiu granulos, urme ccircimidâ spartă (depuneri şi nivelări probabil din sec. XVIII -prima parte a sec. XIX); Ba- pâmânl cenuşiu 
deschis, urme moloz; 8b - pâ1nânt cenuşiu, urme 1110/0~. pietre; Se - pâmânt cenuşiu deschis granulos; Bd - pământ cenuşiu deschis, pigmen,ti moloz; 8e - pământ 

cenuşiu-castaniu granulos (depuneri şi nivelări probabil din sec. XIX - XX); 9- sol vegetal. 
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Fig. 5. Câmpulung, ansarnbht!fostei reşedinfe 
domneşt i. Profilul de nord al sec/iun.ii 1511984. 
I - sol steril gălbui; 2 - humus cenuşiu gâlbui, 
rar pietriş; 3a - pămân1 cenuşiu, bolovani; 3b 
- p(/mânt cenuşiu (depuneri probabil din prima 
parfe a sec. XIV); 4a -pămcîlll ce11uşiu-gâlbui, 

pietriş; 4b - pâmcînt nisipos-gâlbui, pietriş; 4c 
- pâ1nânt castaniu-gâlbui (depuneri probabil din 
sec. XIV); 5a - pâmânt cenuşiu gmnulos; 5b -
pâmânt ga lben purtat (depuneri şi nivelări pro
babil di11 sec. XV - pri111a parte a sec. XVII); 6 
- pci111ân1 cenuşiu deschis, pigmenfi moloz., 
cârâ111idll (depuneri şi nivelci ri probabil din sec. 
XVII - XVllJ); 7 - pâmânl cenuşiu deschis 
gra11ulos, pig111e11fi moloz (depuneri .ii nive lâri 
probabil din sec. XVllJ - prima parte a sec. 
XIX); 8a - pân·l(înt cenuşiu, urme moloz, piatrei 
spartei; 8b - pâmâ11.1 brun cenuşiu, moloz, cârci-
111idâ (depw1eri şi nivelâri probabil din sec. XIX 
- XX); 9 - sol vegetal. 
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Fig. 4. Câmpulung, ansamblul fostei reşedinţe domneşti. 

Prc!filul de nord al secţiunii I 5119B2. J - sol steril gălbui 
cu prundiş; I b- sol steril gălbui; 2 - humus cenuşiu gâlbui; 
3a - pcimânt cenuşiu; 3b- pâmânt castaniu cenuşiu; 3c -
pământ castaniu f?âlbui (depuneri probabil din prim.a parte 
a sec. XIV) ; 4 - pâmânt cenuşiu închis (depuneri probabil 
din sec. XIV); 5 - pământ cenuşiu castaniu, urme moloz 
(depuneri şi nivelâri probabil din sec. XV - prima parte a 
sec. XVII); 6 - pcimcînt. de umplutură castaniu (depuneri 
ş i nivelâri probabil din sec. XVII - XVIII); 7a - pâmânt 
cenuşiu, piatrei spartă, 111oloz; 7b - pâmânt cenuşiu gra
nulos; 7c - nivelare cu pănuîn t cenuşiu şi 1110 /oz; Ba -
pâmânt cenuşiu deschis granulos, urme moloz (depuneri 
şi nivelâri probabil din sec. XVIII - prima parte a sec. XIX); 
8b - umplutură gropi moderne (depuneri şi nivelâri 
probabil din sec. XIX - XX); 9 - sol vegetal. 
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Fig. 6. Câmpulung, ansamblul.fostei reşedinfe domneşti. Profilul de nord al secţiunii 1511981 . I - sol steril gălbui cu prundiş; lb - sol steril gălbui; 2 - humus 
cenuşiu; Ja- b - depuneri probabil din prima parte a sec. XIV,. 4 - depuneri probabil din sec. XIV; 5 - depuneri şi nivelări probabil din sec. XV - prima parte a 
sec. XVII; 6 - depuneri şi nivelâri probabil din sec. XVI! - XVll/; 7 - depuneri şi nivelări probabil din sec. XVlll - prima parte a sec. XIX; 8a- b - depuneri şi 
nivelări probabil din sec. XIX - XX; 9 - sol veuetal. 

fig. 7. Câmpulung, ansamblul.fostei reşedinfe domneşt i, 2002. Profilul nordic al S. 21. 1 - sol gcilbui cu prundiş.ftirci urme arheologice; 2 - pcimânt cenuşiu , rar 
pietriş; 3a - pci111ân1 cenuşiu şi bolovani; 3b - pcimânt cenuşiu deschis, pietriş; Jc - pcimânt cenuşiu cu pietriş; 4a - pâmânt cenuşiu granulos, pig1nenţi moloz; 4b 
- pcimant cu speirturei de ccircimidei; 5 - pâ111a11t cenuşiu cornpact, urme moloz, câreimidei; 6 - moloz. pământ cenuş iu,· 7 - pământ cenuşiu, unne moloz; 8a - moloz; 
8b - pcimânt cenuşiu cu moloz; 8c - pci111ân1 cenuşiu, pigmen.ti de moloz; 9 - sol vegetal. 
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Fig. 8 Câ111pulun11, ansa111blulfostei reşedinfe do11111eşti, 2000. Prr4il11I nordic, pro.fil11I estic al tronsonului vestic şi pro.fi.lui vestic al tronso11ului estic al S. 15 B. I - sol 
steril geilbui; 2 - humus cenuşiu; 3o - pri111â111 gâlbui l'enu.yiu, rar pielriş; 3b - pământ cenuşiu gâlbui, grmwle mortar (depuneri probabil din prima parte a sec. XIV); 
4a - pâmâ11t cu 111010~ şi cârâmtdâ spartei,· 4h - pâ111anr ce11u.)·iu cu unne de moloz; 4c - pâ111â11.1 cenuşiu gel /bui; 4d - pcimâ111 cenuşiu cu bolovani (dep 1111eri probobil 
din sec. XIV); 5a - pei111ân1 cenuşiu deschis,· 5b - pă111ân1 cenuşiu deschis cu pigrnenfi şi urme de moloz, piatrei ş i ccirâ111idli spartei,· 5c - pâ111alll cen11şiu cu pigmenfi 
de moloz.; 5d - pci111ânt cenuşiu cu pig111enfi de crirbune; 5e - 111oloz, pietre de râu; 5f - pcimânt cenuşiu amestecat cu gâlbui nisipos, pigmenfi de 111010~ şi ccirli111idâ 
(depuneri şi 11ivelâri probabil din sec. XV - primo parte a sec. XVII); 6a - nivel de ccilcare din sec. XVII; 6b - pci111ân1 castaniu - cenuşiu , cârci111ida spartei (depun eri 
.)·i nivelări probabil din sec. XVII - XVIII) ; 7a - 111oloz. ceircimidă spartei,· 7b -pămâm cenuşiu deschis, urme moloz, ccirâmidâ spartei (depuneri şi nivelci.ri probabil din 
sec. XVIII - prima parte a sec. XIX),· 8 - pâmânt cenuşiu granulos, pig111enfi moloz (depuneri şi niveleiri probabil din sec. XIX - XX); 9 - sol vegetal. 
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de pavaj , se a fl ă straturi care pot ajunge la o gros ime des tul ele 
mare, reprezentând res turi ele demo lare sau ni ve lări cu pămâ nt , 

moloz, piatră ş i că rămidă s pa rt ă, s t răpunse de numeroase gropi 
ulteri oa re, depuneri legate ele transformftril e efectuate în in c intă 

în secolele X VUI-XIX ş i ul terior. O datare exactă a di fe ri telor stra
turi de ni velare ş i umplutură este deoseb it ele dificil ă, în lipsa unor 
repere cronologice concludente. 

La est ele bi seri că, ele ambele pă rţi ale ziqului despftrţi to r I intre 
incinta central ă ş i cea dinspre răsă rit (în S. I 5 A ş i S. I 5 B), a 

Fi g. 9. Câmpulung, ansamblul.fostei reşedi11 fe domneşti. 

S. 15 BI 2000 - tronsonu.I vestic, vedere dinspre est, cu zidul orientat est -
vesr şi cornplexul cu cărămiz i şi morta r. 

fos t descoperit un complex de cărămi zi ş i mortar. Ele acopereau 
o întindere a cărei lungime depăşea 6 m, fiind însă distruse pe o 
destul de mare suprafaţă . Este un rânci de cărămizi (având lungimea 
de 29 cm ş i grosimea de 4 cm), aşezate pe muche în şiruri paralele, 
înclinate u şo r cu partea superi oară spre est, având între rosturi 
mortar slab, cenu ş iu (fig. 8, 9). Semnificaţi aacestorurme- asemă

nătoare unor bucăţi ele zidări e prăbuşită , sau unei pardoseli - este 
greu de precizat. Prin poziţia stratigrafică, deasupra solului gălbui 
cenu ş iu cu prundi ş, în care nu s-au găsit urme arheologice, ele se 
s ituează între primele amenajftri constructive din zonă 1 2 ş i datează 

probabil clin secolul al XIV-iea. 
Trebuie să reţină atenţia descoperirea la est de bi serică a unor 

urme de ziduri ce se pot data în seco lul al XIV-iea, datare ce poate 
fi dedusă din poziţi a s tratigrafică a ni velului lor de con strucţie . 

Acest nivel se află - asemenea fundaţiilor primei faze a bisericii 

12 Nu poate fi stab ilit un raport direct în privi nta pozi!iei strati grafice între 
cele dou ă tronsoane ale S. 15 B, nici în tre aceasta ş i depuri'erile din S. 17 sau 
S. 17 A. 
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şi a zidului care o înconj ura - la partea superi oară a unor depuneri 
cuprinzând materiale ele la începutul secolului al XlV-lea. În stadiul 
actual al cercetă ril o r mai sunt probleme în ce priveşte deplina înţe
legere a semni ficaţi ei unora din tre aceste urme. 

Unele resturi de construcţi e, ele proporţii mici, ale căror rosturi 
nu sunt în că l ă murite, au fost descoperite în partea de est a ansam
blului - un ş ir ele pietre legate cu mortar, un strat de mortar sau 
alte pie tre legate cu mortar, că rora li se adaugă la o d i stanţă puţ in 

mai marc temelii clin bolovani ş i mortar cu l ă ţimea ele 0,40-0,50 
m. La orei-vest ele acestea au fos t descoperite res tur i de z id ă ri e 

ca re nu au putut fi decât în mică parte cercetate, afl ate în imediata 
apropiere- la di stanţe ce vari ază între 0,50 şi 0,70 m - a resturi lor 
unei co n s tru cţi i ele mari proporţi i . Ele se mai păs trează pe o în ăl

ţime ele circa 0,30-0,35 m deasupra ni velului de con stru cţ i e care 
este marcat ele un strat ele mortar a că rui gros ime ajunge la circa 
5-6 cm, şi reprez intă colţul de nord-vest al unei con struc ţi i ele di 
mensiuni mi ci, care se înti nde spre sud ş i est. Zidări a are o gro
sime ele 0,43-0,46 m, în co l ţ afl ându-se o pi atră ele dimensiuni 
mai mari , ele 64 x 55 cm (fig. 13, 14, 17, 18) . În ă l ţimea redu să a 
z id ă ri e i ş i grosimea destul de mică, poate sugera PC!S ibi litatea ca 
ea să fi reprezentat temelia ele piatră a unei mici con strucţii de 
lemn sau ele pa i a ntă. Rândul de bolovani ele la baZ:a fundaţi ei se 
află în solul steril gă lbui cu prundi ş; în stratul de pământ cenu ş iu 

situat deasupra acestuia s-au găs it, în partea inferi oară, câteva 
fragmente ceramice lucrate cu mâna, probabil ha!Istattiene, precum 
ş i fragmente ceramice caracteri stice secolului al XIV-iea, cu buza 
îngroşată (în forma numită „cu guler"), provenind clin depunerile 
anterioare con s trucţi e i sau antrenate în momentul săpării şanţului 

Fig. 10. Câmpulung. anscunblul.fostei reşedinţe domneşti. Vedere dinspre esl 

a S. 1511982, cu zidării din sec. XIV ş i din sec. XVII. 
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Fig. 11. Câmpulung, ansamblulfo.1·1ei 
reşedinfe domneşli. Profilurile de est 
şi de sud ale secfiunii 1711984. I -
sol .1·1eril gălbui cu pieLriş; 2 - humus 
cenuşiu gălbui; Ja - pămânl cen11şiu, 

rar pietriş; Jb - pâmânl cenuşiu , 

bolovani; Jc - peimânL cenuşiu (de
puneri probabil din prima parte a 
sec. XIV); 4 - pcimânl cenuşiu , urme 
cărbune, granule moloz (depuneri 
probabil din sec. XIV); 5a - pci111ân1 
cenuşiu, pigmen fi molo:; 5b - pâ-
111ân1 cen.11.)·iu, urme moloz. cărâmidă 
(depuneri şi nivelări probabil din sec. 
XV - prima parfe a sec. X\111); 6 -
moloz, ceirămidâ spar1â (depuneri şi 

nivelări probabil din sec. XVII -
XVIII); 7 - pă111â111 cenuşiu închis, 
urme moloz, cei reim idă sparui (de
puneri şi nivelei ri probabil din sec. 
XVIII - prima parLe a sec. XIX); 8-
peimâlll cenuşiu cu resturi de moloz 
(depuneri şi nive/eiri probabil din sec. 
XIX - XX). 

Fig. 12. Câmpulung, an.sa111b/u/ .fosLei reşedin/e dom.neşt i, 200 I. Prr~/ilul ves1ic 
al S. 17 D. I - sol steril gâlbui cu prundiş; 2 - hum.us cenuşiu; Ja - plimânt cenuşiu 
cu bolovani; 3b - pâ111ânt cenuşiu; 4a - pardoseală de cârâm.idă; 4b - m.o/oz, piatră 
spartă; 5a - pâ111ânt castcmiu-cen.uşiu compact; 5b- pcimânt cenuşiu granulo.1', molo:; 
6a - cârăm idâ sparlâ, moloz; 6b - 1110/0:, cârâmidâ sparlii; 6c - pârnânt cenuşiu cu 
mult 1no/oz; 6d - pâ111âlll ca.waniu, urme de moloz; 7a - 1110/oz, ccirâ111idâ spartei; 7b 
- peimânl cu moloz, cârrimidei spartă, bolovani mici, piatrei; 7c - pâmânt cu rnoloz, 
piatrei spartei. ccireimidei. pănuînt cenuşiu; 8 - peimânt ce111 1şiu granulos, urme de moloz; 
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Fig. 13 . Câmpulung, ansamblu/fostei reşedin/e domneşti, 2001 . Profilul estic al 
S. 17 D. I -sol steril gâlbui cu prundiş; 2 - pcirnânt cenuşiu; 3a -pci1nânt nisipos, 
pietriş; 3b - pcim.ânt cu prundiş; 3c - pâmcînt nisipos, urme de monar, pieire; 
3d - 111011ar; 4a- pardosea/ci de cârcim idei; 4b - mo11ar, mola<. pietre; 5a - pcimânt 
cas1a11iu cenuşiu compac/; 5b - pcimânt cenuşiu-castan iu, pigmenfi moloz; 6a -
ceireimidâ spanci, moloz; 6b - pâmânt cenuşiu granulos, unne rno/oz; 6c - moloz . 
.fraw11e111e de ceirâmidei; 6d - pcimânt cenu.yiu granulos, pig111enfi de moloz; 7a -
pcimânt cenuşiu cu mult moloz; 7b- moloz; 7c - moloz cu bolovani; 7d - pâmân1 
cenuşiu deschis granulos, urme de moloz ş i cârâmidci; 8a - pâmânt cenuşiu cu 
moloz; 8b - pei111â111 cenuşiu granulos, uime de moloz; 8c- riidăcini; 9- sol vege/Cll . 

I I I 

Fig. 14. Câmpulung, ansamblul fostei reşedin/e domneşti, 

2000. Profilul vesticalS. 17 A. / -sol steril gâlbui cu prundiş; 
2 - pcimânt cenuşiu; Ja - pcimânt gei/bui; Jb - mortar 
(depuneri probabil din prima parte a sec. XIV); 4a -
pardosea/ci de ccireirnidâ; 4b - pci111ânt gri/bui; 4c - pcimânt 
cenuşiu ; 4cl - pei111â111 castaniu cenuşiu c1.1 pietricele; 4e -
peimânt cenuşiu cu moloz şi piatrei spartei (depuneri probabil 
din sec. XIV); 5a - peimânt castaniu cenuşiu compact; 5b -
peimânt castaniu cenuşiu deschis, pig111enfi moloz; 5c -pcimânt 
cenuşiu, urm.e moloz şi piatra Jpartâ; 5d - pcimânt cenuşiu 
(depuneri şi nivelciri probabil din sec. XV- prima parte a sec. 
XVII); 6a - moloz, cârâ111idâ spartei; 6b - pâmânt cenuşiu 
închis; 6c - pcimânt cenuşiu gâlbui, pig111e11fi moloz (depuneri 
şi niveleiri probabil din. sec. XVII - XVIII); 7a - pcimânt cenuşiu 

granulos; 7b - pci111ânl cenuşiu , bolovani, urme moloz 
(depuneri ş i nivelciri probabil din sec. XVIJI - prima parte a 
sec. XIX); 7c - pcimânt cu resturi de moloz, râdcicini; 8a -
pământ cenuşiu deschis granulos, pigmenfi moloz; 8b- primânt 
cenuşiu , urme moloz, piatni spartei (depuneri şi nivelciri 
probabil din sec. XIX - XX); 9 - sol vegetal. 
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fundatiei. Raportul în tre acea stă con stru c ţi e ş i zidul edificiului 
alăturat - a căru i fundaţi e taie nivelul de con strucţie al zid ă ri e i 

aflate la sud, situat deasupra unui strat s ubţire ele pământ gă lbui 

purtat (ce poate proveni clin şanţul de fundaţie)-este de succesiune 
imediată. Ea a fos t ridicată probabil către mijlocul secolului al 
XIV-iea, poate imediat înaintea c l ăd irii mari ~i posibil demolată 
înaintea dezafectăr ii acesteia, având o durată mică ele utilizare. 

Prezintă un interes aparte descoperirea , la circa 30 m est ele 
biserică, a urmelor unei construcţii cu ziduri groase de J m, îngrijit 
lucrate din piatră de A l beş ti , pe fundaţii din pi atră s partă ş i mor
tar13 (fig. 1 J -14 ). Partea de nord a clădirii se află din păcate sub 
con strucţii l e moderne ale Liceu lui „D inicu Golescu". 

În interiorul c l ăd irii , ale căre i ziduri sunt tencuite la interior, 
s-a descoperit o pardoseală de cără midă (cărămi zi cu dimensiuni le 
de 29 x 15 x 4 cm) , pe un strat ele mortar gros de câ ţiv a centimetri 
(fig. J 5- 16, J 9 ). Pavimentu.I a fos t l ăsat în starea în care s-a găs it, 

săpătura fiind adânc ită numai la exteriorul con s trucţiei , în spaţi ul 
îngust acces ibil cercetăril or. Deasupra pavaju lui de cărămidă din 
interior se afl a un strat de pământ compact castaniu-cenuşiu, a cărui 
grosime atinge cel mult I 0-12 cm. Peste acesta se găseau straturi 
groase de aproape 80 cm de moloz cu numeroase cărămizi . Între 
cărămizile , multe întregi, găsi te în acest strat, se află pietre ş i nume
roase cărămi zi cu un format special, în formă de segment de cerc, 
cu urme de mortar14• În două-trei locuri , gropi din stratul cu moloz 

Fig. 15. Câ111pult1111::, a11sa111blulfos1ei reşedi11fe do11111 eş1 i. 

S. 17 A/2000. :idul de sud al co11s1ruCf iei de pilll ră vciz.11t dinspre 11 ord, 
pavaj11I de ccirâ111idci şi pro,/i lul es1ic al sectiu11ii. 

13 Co l ţu l de sud-vest al c l ădiri i a fost descoperit în 1984. Ccrccta1·ca a co n
tinuat în anul 2000 dmd a fos t determinat traseul laturii de sud ş i a cck i de est 
a con s trueţic i , prin sond ajele S. 17 A ş i S. 17 C, la est de S. 17/1984. ş i în 200 I, 
cftnd au fost urmMite poqiunilc încă necercetate ale zid ului său sudi c prin dou ă 
so ndaje (S. 17 D ş i S. 17 E). 

1 ~ S-a form ulat, de cfllrc dr. arh. Cristi an Moisescu, presupunerea c<i acestea 
pot proveni ele la o pardosea l ă „în coaste". Nu trebuie exc lu să cventu <ilitatca 
provenienţe i de la o amenajare ele formă circulara. !inâncl sca ma de clcscopcrirca 
că rămi zil or ele acest tip masate pe o s uprafată relati v res trânsă. 
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Fig. 16. Cârnpulung, ansamblul fostei reşedin/e domneşti. 
S. 17 A/2000, zidu l de sud al construefiei de piatră văzut dinspre nord, 
pavajul de cciră1nidd şi pro,/ilul estic al secţiunii cu zidul construc,tiei 

dinspre sud (în. dreapta). 

Fig. 17. Câmpu l11ng, a11sa111blulfos1ei reşedin/e do11111eşti. 

S. 17 A/2000, pro,fil11I ves1ic al sec/h111ii între zidul de sud al construcfiei 
de piatrei (dreaplCI) şi zidul dinspre sud. 
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au pătruns prin stratul de pământ castaniu , distrugând chiar pe mici 
porţiuni pardoseala. Poate pune semne de întrebare o groapă cu 
traseul circul ar care taie pardoseala, observată lângă profilul de 
est al S. 17 D , parţial dincolo de acesta, la mai puţin de 0,40 m 

Fig. 18. Câmpulung, c11·1„wmblul .fostei reşedin./e domn.eşti. 

S. 17 D/2001, .funda/ia zidului sudic al cleidirii mari de piatrei (dreapta) 
şi zidăria colţului construc.tiei apropiate (stânga) - vedere dinspre est, 

cu profilul vestic al sondajului. 

de zid. Dacă fo rma relativ regulată ar putea duce cu gândul la un 
eventual locaş pentru un stâlp mare de lemn, groapa care se obser
vă în profil deasupra acestei spărturi (aflată de altfel la distanţe 
inegale de cele două extremităţi ale clădirii), precum ş i faptul că, 
dedesubtul stratului de mortar pe care erau aşezate cărămizi le, de
punerile (prundiş, pământ nisipos, pământ cenuşiu) nu erau deran
jate, indică mai probabil că este vorba de o intervenţie târzie. Stra
tul de moloz, care se găseşte şi la ex teriorul c l ădirii , având acolo 
gros imea de 35-45 cm, provine probabil de Ia demolarea zidu
rilor construcţiei. EJ poate fi pus ipotetic în l egătură cu transfor
mările constructive produse în cadrul ansamblului arhitectural 
odată cu organizarea mânăsti1ii în timpul lui Matei Basarab. Deasu
pra se află straturi de ni velare, pămâ nt cu bolovani sau cu urme 
de moloz, legate din transformările din secolele ulterioare . 

La exteriorul construcţiei s-a observat că, pe o anumită porţiune 
din latura sudică (în S.17 A,fig. 14, 17), zidul acesteia are Ja bază 
o asiză de bolovani mai l ată cu circa I O cm decât pa1tea aflată deasu
pra sa, relativ îngrijit executată, păstrată pe o înălţime de aproape 
0,70 m ş i care, Ia rândul e i, este mai I ată decât elevaţi a cu aproape 
1 O cm. În dreptul părţii superioare a fundaţiei con strucţiei mai mici 
aflate în apropiere spre sud, imediat peste stratul de mortar provenit 

Fig. 20. Câ111.pulu 11g, an.rn111blulfostei reşedi11/e domn.eşti. S. 1711984. 
Colţul de sud-vest al cleidirii mari de piatrâ, zidul adosat spre sud, 

zidul de bolovani adosat construc/iei spre ves t, resturi ele pavc(j 
de ceirei111idâ la vest de construc/ie. 

Revista Monwnentelor Istorice • 2001-2003 

de Ia amenajarea ei (care e situat deasupra unui strat subţire de pă
mânt nisipos cu urme de mortar ş i pietre ni.ici legat de con strucţia 

dintr-o zonă alăturată), se află câte un strat foarte s ubţire de pământ 

cenuşiu ş i pământ gălbui , deasupra lor observându-se nive lăr i le-

Fig. 19. Câmpulung, ansamblu / foste i reşedi11/e domn.eşt i . S. 17 E/2001, zidul 
de sud al construcţie i de piatrei şi /JCIVC(jul de căreim idei, vedere dinspre est. 

gate de anumite activităţi de construcţie, cărora Li se suprapun depu
neri din timpul folosirii clădirii . Fundaţia clădirii mari , adâncă de 
circa 0,70 m (după cum s-a observat în S. 17 D,jlg. 12-13, 18), are 
nivelul de construcţie marcat de un strat subţire de mortar. Şanţul 
fundaţiei, în care au fost antrenate ş i pietre de râu nu prea mari , 
s trăbate un strat de pământ cenuşiu cu puţine fragmente ceramice 
databile în secolul al XN-Jea, gros de 20-25 cm, un strat de pământ 
cenuşiu închis în care spre vest se află bolovani, gros de peste 30 
cm, şi humusul cenuşiu, pătrunzând în stratul steril de loess cu prun
diş. Deasupra nivelului de con strucţie a acestei fundaţii se află un 
strat subţire de nivelare cu moloz ş i mici bucăţi de pi atră, provenind 
de la anumite lucrări de construcţie, cărora li se suprapun depuneri 
din timpul folosirii clădirii . Urmează un strat de moloz provenind 
de la demolarea cl ădirii ş i nivelări groase din perioadele ulterioare. 

Spre vest, în continuarea laturii sudice a edificiului , a fost ado
sat un zid de pi atră gros de 0,62 rn, păstrat pe o lungime de circa 
l m, cu partea de vest demantelată. La nord de acest zid, la 
ex teriorul zidurilor clădirii, se afla un pavaj din cărămizi aşezate 
pe un strat de mortar (fig. 20). În apropierea colţului de sud-est 
al clădirii (cercetat numai parţi al din cauza trotuarului asfaltat) 
se află un alt zid adosat, simetric cu cel dinspre vest (fig. 21 ). Ele
vaţ i a sa se păstrează pe o înălţime mică, de circa 0,30 m, cu circa 

Fig. 21. Câmpulung. w1s a111blu l fostei reşedin/e domneşti. S. 17 C/2000, 
zidul de est al construc/iei de piatrei, pavajul din exterior 4·i zidciria adosatei 

în col/1.i/ de sud-est, vedere dinspre est. 
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0,50 m mai puţin decât partea superioară păstrată a zidului dinspre 
est al construcţiei. Şi aici, la exteriorul acesteia se află un pavaj 
din cărăn1izi dreptunghiulare pe un pat de mortar, asemănător cu 
cel din interior ş i cu porţiunile de pavaj păstrate lângă zidul de 
vest al clădirii. Dincolo de zidul de est al clădirii, deasupra pava
jului s-a constatat existenţa unui strat gros de l 0-20 cm de pământ 
castaniu-cenuşiu cu rare fragmente de cărămidă spartă , fără alte 
urme arheologice, iar deasupra acestuia un strat de moloz cu sfărâ
mături de mortar alb şi cărămidă spartă, a cărui grosime nu trece 
de 20 cm şi descreşte spre sud. Peste acesta se află straturi de ni
velare de pământ granulos cu moloz, pietre şi cărămidă spartă. 

În interiorul construcţiei, pe pardoseală sau pe nivelul de fo
losire al ei nu s-au găsit materiale ceramice concludente. O impor
tanţă deosebită o are descoperirea (în S. 17 E) în stratul de pământ 
compact castaniu-cenuşiu de peste pardoseala de cărămidă, la circa 
4 cm deasupra pavajului (la 1,05 m nord de zidul clădirii şi la circa 
0,25 m de peretele de vest al sondajului) a unei monede de argint, 
cu diametrul de 18 mm şi greutatea de l ,08 gr., dinar emis pentru 
Ungaria de Vladislav I în anul 144215 (fig. 22). Ea constituie un 
reper cronologic important, fiind descoperită în stratul de pământ 
depus peste pardoseală după dezafectarea clădirii şi anterioară 

demolării acesteia, cu rezerva că nu trebuie cu totul exclusă 
eventualitatea ca ea să fi fost antrenată dintr-o groapă cu material 
din stratul de demolare care a spart pavajul, existentă în 
apropiere. 

Fig. 22. Câmpulung, ansamblu/ fosrei reşedinţe domneşti. Monedei 
de la V/adislav I emisă pentru Ungaria în 1442, descoperită în S. 17 E/2001. 

(Scara Ix2,S) 

Între vestigiile arheologice care pot fi datate la mijlocul se
colului al XIV-lea, al căror nivel de construcţie se situează deasu-

0 Im 

L _ _ _ -- __ ._..,.. 

aproximativ de la nord spre sud, descoperit la circa 30 m est de 
bi serică , adosat edificiului de piatră în colţul de sud-est, cu orien
tarea puţin diferită de a zidurilor celorlalte construcţii aflate în 
apropiere (fig. 20). Grosimea zidului este de circa 1,05 m, f1rndaţia 
adâncă de 0,50 pân ă la 0,70 m, mai lată decât elevaţia cu aproape 
20 cm spre est şi cu 3-4 cm spre vest. Este construit din piatră 
(bolovani mari de râu şi piatră de Albeşti cioplită), legată cu mortar, 
cu fundaţia din piatra de râu şi mortar. Zidul a fost adosat laturii 
sudice a construcţiei mari de piatră imediat după ridicarea acesteia 
(fig. 2, 4, 1112). Porţiuni de zid cu acelaşi aspect şi cu orientarea 
asemănătoare au fost descoperite şi la circa 7 m (la circa l O m 
est de stâlpul dinspre sud al porţii dintre cele două incinte) ş i 

respectiv la 20 m spre sud. Dispunerea celor trei tronsoane de zid, 
faptul că ele nu pot fi legate de alte ziduri la est sau la vest, îngăduie 
în actualul stadiu al cercetărilor presupunerea că ele reprezentau 
păt1i dintr-un zid mai lung, care putea împărţi suprafaţa ansam
blului . Trebuie remarcată grosimea depunerilor corespunzătoare 
utilizării acestui zid ş i a straturilor suprapuse resturilor provenite 
de la demolarea sa, deasupra cărora se află nivelul de construcţie 
al zidului de incintă al mănăstirii din secolul al XVII-iea (fig. 23 ). 

Edificiul cu ziduri de piatră, a cărni parte de sud a fost desco
perită la circa 30 m est de biserică şi peste 12 m de zidul care desparte 
actuala incintă interioară a mănăstirii de cea dinspre est, ni se 
înfăţişează astfel într-o anumită măsură prin datele obţinute în urma 
săpăturilor. Partea de nord, aflată în curtea Liceului Dinicu Golescu, 
nu poate fi din păcate cunoscută. Clădirea avea planul rectangular, 
cu o lăţime măsurând de la vest spre est circa I O m; lungimea, de 
la sud spre nord, depăşeşte 5 m. Zidurile, ridicate pe fundaţii din 
piatră de râu şi m01tar cu adâncimea de circa 0,60-0,80 m, ating 
grosimea de 1 m. Elevaţia se mai păstrează pe o înălţime de circa 
1-1, 10 m. Zidurile au paramentul din blocuri cioplite de piatră de 
Albeşti şi din bolovani mari de râu, având intercalată pe alocuri, 
pe faţa interioară, câte o cărămidă (mai ales fragmentară), iar 
emplectonul este din piatră de râu şi mortar. În interior pereţii clădirii 
au fost tencuiţi, tencuială păstrată pe porţiuni mari. În prelungirea 
laturii sudice se află două segmente de zid cu grosimea de circa O.SO 
m şi lungimea probabilă de circa 1 m, adosate spre vest şi est, păstrate 
pe o înălţime redusă. În interior, clădirea a fost pardosită cu cărămizi 
dreptunghiulare, de 29 x l 5 x 4 cm, dispuse cu lungimea pe direcţia 
est-vest, aşezate pe un strat de mortar. Pardoseală asemănătoare se 
găseşte şi la exteriorul laturilor de vest şi est. 

Fig. 23. Câmpulung, ansamblul fostei reşedinfe domneşti, 2000. Profilul sudic al S. 18. 1 -sol steril gâlbui; 2 - humus cenuşiu; 3a - pămânr cenuşiu, prundiş, rare 
fragmente ceramice; 3b - pămânl cenuşiu închis cu mulfi bolovani (depuneri probabil din prima parte a sec. XIV); 4a - mor/ar; 4b - pânuînt cenuşiu, pietricele, 
pigmenţi moloz (depuneri probabil din sec. XIV); Sa - pământ cenuşiu granulos, unne moloz, spă.rtură de că.rămidâ; Sb - moloz, cârămidă spartă; Se - pâmânt 
cenuşiu granulos, pigmenţi moloz; Sd - pământ cenuşiu gâlbui deschis, pigmen.ti moloz, rare pietre, spcirtură de cârămidă; Se - pămânr cenuşiu gălbui nisipos, 
prundiş; Sf .:_ pcimânt cenuşiu granulos, urme moloz, cârămidă, piatră, cărbune; Sg - pietriş; Sh - pământ cenuşiu, pietriş, pigmenţi moloz (depuneri şi nivelciri 
probabil din sec. XV - prima parte a sec. XVJl); 6a - pământ cenuşiu deschis, pigmenţi moloz; 6b - pămânl castaniu, pigmenţi moloz, cărămidă (depuneri şi nivelciri 
probabil din sec. XVI/ -XVIII); la - moloz; 7b -pcimânt cenuşiu castaniu, pigmenţi moloz (depuneri şi nive lări probabil din sec. XVlll - prima parte a sec. XIX); 
Ba - pcimânt cenuşiu castaniu granulos, urme moloz, ccirămidă; Bb - moloz (depuneri şi nive/ciri probabil din sec. XIX - XX); 9- sol vegetal. 

pra unor depuneri cu materiale din prima parte a aceluiaşi secol 
suprapuse humusului de peste solul steril , se află un zid, orientat 

15 Identificarea monedei (după HL 605): dr. Ernest Oberlănder-Târnoveanu. 
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În legătură cu multe aspecte legate de aspectul edificiului se 
pot numai emite ipoteze datorită cercetării incomplete ş i a impo
s ibilităţii cunoaşterii vestigiilor care au fost acoperite sau distru
se de construcţiile modeme ridicate spre nord. Pe întreaga lungime 
a laturii sudice a clădirii, cercetată practic integral, nu au fost 
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descoperite urmele vreunei deschideri corespunzătoare unei in trări 

ş i nici o um1ă ele zid despă rţito r. Aceasta ara tă că latura respecti vă 

reprezintă partea l ateral ă a edific iului , o con stru c ţi e cu faţadel e 

ş i in trări l e orientate spre vest, în d i rec ţi a bisericii , sau spre est. 
Încăperil e vor fi fost acoperite cu tavane ele lemn . Se poate presu
pune că edific iul era completat pe latu rile ele ves t ş i est, în moci 
simetric, ele po rţiun i mărg inite ele mici ziduri laterale, cu pardo
sea l ă de cărămidă, poate acoperite de o amenajare sprijinită la exte
rior pe stâlpi de lemn. El apare ca o con strucţie de mari dimensiuni , 
remarcabil ă printr-o anum ită somptuozitate dată de ca litatea z i dă

riei, de tencuiala care acoperea pereţii în interior şi de pardoseala 
de cărămidă . Imposibilitatea extinderii cercetării spre nord l asă 

în continuare nel ămurite unele probleme: întinderea cl ădirii în 
această direcţi e, compartimentarea ei in terioară (pe latu ra de sud 
nu au fost descoperi te ziduri despărţ i toare , ceea ce ar arăta că aici 
se afla o sa l ă de dimensiuni mari ), locul intră ril or ş i altele. 

Se poate presupune o datare a c l ădi rii în seco lul al XIV-iea . 
Nivelul ei de con s tru cţi e se află deasupra unor depuneri destul 
ele groase suprapuse so lului gălbui steril, în care s-au găsi t clo u ă

trei fragmente cerami ce hallstattiene precum şi mai multe 
fragmente caracteri stice secolului al XlV- lea. Faptul că nivelul 
de con strucţie al c l ădirii se afl ă la o cotă mult mai coborâtă, cu 
peste 0,40 m, faţă de cel al ziduril or aparţin ând ansamblului 
mânăstiresc din secolul al XVII-lea cercetate în alte secţiuni , arată 

c l ădirea men ţ i o n ată ca fi ind cu mul t a nteri oară etapei de 
con strucţi i clin secolul al XVU-Jea. În ace l aş i timp este concludent 
raportul di rect între zidul de factură ş i cu o grosime apropiate de 
cele ale zidurilor casei, care i se adosează în co l ţul de sud- ves t, 
cu o orientare puţin diferită, şi zidul de i n cintă din secolul al XVU
lea, care es te mult ulterior. După cum am mai ară tat , pe nivelul 
de fo losire al con st rucţ iei sau pe pardosea l ă nu s-au descoperit 
materiale ceramice concludente, dar în stratul de pământ depus 
peste pardoseal ă după dezafectarea clădiri i s-a descoperit o monedă 

de argint emi să în anul 1442, aparţin ând unui tip care mai circul a 
în al şapte lea deceniu al secolului al XV-lea. Acest reper cronologic 
important întăreşte presupunerea datării edi fic iului în secolul al 
XIV-lea, cu rezerva care a fos t menţi on a tă, adăugându-se 

dovezil or care îl arată ca mult anterior con strucţi il or din secolul 
al XVII-iea. Aceasta s prijin ă presupunerea că edificiul reprezenta 
una dintre c l ădirile aparţinând vechii reşedin ţe domneşti. 

Cercetările arheologice efectuate la Câmpulung au dus aşadar 
la descoperirea unor semni ficat ive ves ti gii în zona s i tu a tă la est 
de marea bi serică vo i evodal ă . Impos ibilitatea extinderii cercetă rii 

spre nord l asă în continuare, după cum am mai ară ta t , n elămurite 

unele probleme: întinderea cl ădirii în această direcţie , comparti
mentarea sa in teri oară, locul in trăril or şi altele. Pe terenul presu
punerilor rămânem şi în ceea ce priveş te datarea edificiului . În 
sprijinul ipotezei da tări i sale în secolul al XIV-iea, ulterior unor 
depuneri consistente din prima parte a secolulu i al XIV-iea, pot 
fi in vocate dovezile care îl ara tă ca mul t anterior con strucţiil o r 

din seco lul al XVII-i ea, chi ar dacă ar putea îndemna la îndo i a l ă 

lipsa unor materiale concludente din perioada fo losirii ei sau cota 
destul de ridicată pfmă la care i s-au păstrat zidurile. Se poate presu
pune că după dezafectare, res tu ri le c l ădi rii în curs de ruinare, s
au păs tra t până către începutul secolului al XV TI-lea, fi ind 
demantelate odată cu ridicarea con strucţiil or mânăs tireşti din 
timpul lu i Matei Basarab. 

Toate aceste presupuneri pornesc de la ipoteza datării construc
ţ i e i de mari proporţi i la mijlocul secolului al XIV-iea. Dacă adnli 
tem această datare, este îndreptă ţită presupunerea că, în acea vre
me, ansamblul vechii reşedin ţe domneş ti din Câmpulung se ridica 
în vecinătatea limitei terasei înalte a Râului Târgului , fi ind mărginit 

pe alte laturi ele adâncituri naturale ale terenului. El era dominat 
de impunătoarea „b iserică măreaţă ş i foait e îna l tă ş i foarte frumoa
să", afl a tă în partea de vest, înconjurată de un zid împrejmu itor. 
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În afara bisericii ş i a incin te i sa le, nu au fost descoperite în această 
zon ă alte con stru cţ ii însemnate din secolul al XIV-lea. Către est, 
în apropierea terasei înalte a Râului Târgului ş i a drumului care 
trecea în lungul său , se vor fi afl at con s trucţii de pi at ră. Între aces
tea, edi ficiul de mari dimensiuni care se remarcă prin tr-o anumi tă 

somptuozitate dată de calitatea z idări e i , de tencu iala care acope
rea pereţii în in terior ş i de pardoseala de cără1nidă, ceea ce îndrep
tăţeş te presupunerea cft el pu tea reprezenta un a dintre cl ăd iril e 

aparţinând vechii reşed in ţe domneşti . Vesti gi ile de Ia Câmpulung 
vădesc analogii 16 cu modul de di spunere a c l ăd iril or ansamblului 
Curţ ii domneşti clin Argeş: biserica înconju rată la o d i s tan ţă nu 
prea mare de o inc intă proprie, l ângă aceasta, în apropierea terasei 
râului, aflându-se con stru cţiil e caselor domneşti . Reşedinţa era 
apărată, cel puţin în unele pftrţ i , de un val cu şan ţ la exterior; acesta 
a fos t descoperit pe latura ele sud, având tocmai spre suci-est struc
tura cea mai solidă, ceea ce poate fi socotit ca încă un argument 
în sprij inul situ ftri i aici a cl ăd iri l or reşed inţei voievodale. Faptul 
că o importa ntă parte a s u prafeţe i pe care s-a dezvoltat reşedin ţa 

voievodală de la Câmpulung este acoperi tă de con s trucţii moder
ne, ceea ce exclude aici posibilitatea unor cercetă ri viitoare, face 
ca într-o măsură însemnată presupunerile priv ind vechea casă dom
nească să rămână numai ipoteze. 

Ansamblul vechii reşed i n ţe domneş ti a sufe rit importante 
transformări , în diferite perioade. Primele modificări de seamă în 
structura ansamblului , care au putut fi mai bine deslu ş ite în urma 
cercetăril or arheologice, s-au produs în secolul al XV-lea. După 

ce reşedi n ţa de la Câmpulung nu a mai fos t fo l osită ele domnii 
Ţării Româneşti, biserica ei a devenit biserică a oraş ului 17 . În jurul 
l ăcaşului , inclusiv deasupra resturilor zidului ş i în afara suprafeţei 

delimitată de acesta, au început să fie înmormântaţi locuitori ai 
Câmpulungului . Cea mai veche monedă. găs ită într-un mormânt 
clin partea ele sud-vest a incintei, datează din a doua parte a dom
ni ei lui Mi rcea cel B ătrân , între 1396 ş i 14 18. Majoritatea mor
mintelor descoperite, mai mult de trei sferturi , sunt anterioare înte
meierii mănăstirii ş i ridicării con strucţ iilor din timpul domniei lui 
Matei Basarab. 18 

În legătu ră cu transformarea bi serici i domneşti în biserică a 
oraşului a fost ş i demolarea zidului împrej mu itor ş i ni velarea 
adânciturii natu rale care despărţea l ăcaşul de zona în vecin ată . 

Dărâmarea zidului cl in jurul bi seri cii a avut loc în secolul al XV
lea, probabil înain te de sfârşitul primei sale j umătăţ i 19 -deasupra 
resturil or acestui zi d se afl ă trei morminte, două dintre ele fi ind 
datate cu monede de la Matia Corvin ( 1458 - 1490). După această 
demantelare, înmormântăril e s-au extins mult spre sud ş i sud-vest, 
unde densitatea lor a fos t mai mare. Ul terior demo l ă rii zidului din 
jurul bisericii s-au executat aici anumite lucrări , în cursul secolului 
al XV- iea. Din aceas tă perioadă pot data urmele unui zid cu 
fundaţi a puţin adâncă, cu un pavaj de bolovani a lă turat şi resturi 
de pavaj de cărămidă puţin mai departe. Aceste urme, descoperite 
la nord de casa din partea de sud-vest a incintei, care poate vor 
fi fost în l egătură cu urmele asemănătoare - resturi de pavaj de 
cărămidf1 - descoperite anterior la sud de aceeaşi c l ăd ire20 , nu 
apa rţ i neau însă unor constru cţi i însemnate. Ele puteau sft fi apar-

16 Acestea au fos t sugerate cu aproape trei deceni i în urm fi de cercetă torul 
Pavel Chihaia (op. cit„ p. 23 1 ). 

17 S-a remarcat că vechea ca li tate de bi seri că de curte a aces teia a determinat 
considerarea preo ţil or să i ca cclcsiarhi, care făceau parte din „c li rosul domnesc" 
(P. Chihaia, op. cit„ p. 224-23 I ). 

ix Gh. I. Cantacuzino, Consideraţii privind necropola din j urul bisericii vechii 
Cur.Li dom ne.yti din Câmpulung, SCIY A, tom. 49, nr. 2, 1998, p. 18 1-1 93. Cea 
mai veche moned[t dcscoperi tft în acea zon ă, fără a fi asoc i ată unui mormânt, 
este un dinar di n timpul reginei Ungariei, Maria ( 1382- 1387). 

19 S-a presupus că acţiunile militare din 1427 , ca şi cele premergătoa re, vor 
fi afectat şi unele construqii ale cuqi i domneşti (P. Chihaia, op. cit„ p. 233), 
du pă cum produseseră s t r i căci un i ş i „C loaşterului ". 

20 În sondajele din 1963 (FI. Mârtzu, BOR, 83 , 1965, 11 - 12, p. I 033- 1036) . 
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ţinut unor con strucţii de dimensiuni mic i, legate de noile neces i
tăţi ale biseric ii . Nivelarea adâ nciturii naturale aflată la vest de 
z idul clin juru l bi sericii , ca şi a întregi i zone de vest şi sud-vest a 
ansamblului , a fac ili tat legătura în tre bi se rică ş i oraş. Numărul mare 
de mo rminte cl in secolul a l X VI-iea dovedeş te integrarea 
l ăcaşului în via ţ a oraşului în acea vreme. Primele importan te modi 
ficăr i s-au petrecut în secolul al XV- iea, la o dată care nu este cu
noscută cu certitudine. Transformăril e adu se ansamblului au fost 
impuse de mod ifi că ril e pri vi nd destinaţ i a părţil or sa le componente. 

Se poate ridica prob lema l egăturii între aceste mod ifi cări ş i 

anumite împrejură ri istorice. În august 14 13, Mircea cel Bătrân 
se afl a la Câmpulung, reînnoind priv ilegiile negustoril or din Bra
şov în acest o raş cu un loc important în comerţul cu Transilvani a, 
ceea ce ar justifica presupunerea d 1 în acea vreme vechea reşedi nţă 
putea fi încă uneori fo l os ită. S-a presupus că acţiunile militare din 
1427 din cursul lupte lor pentru domnie între Rad u Prasnag lava, 
s u s ţinut de turc i, ş i Dan al II-lea, în sprijinul cărui a a venit regele 
Ungarie i Sigi smund de Luxemburg, care a stat mai bine de o lună 
la Câmpulung21 , vor fi afectat ş i unele con s tru cţii ale curţii dom
neşti 22, după cum produsese ră s tri căciuni ş i „C l oaş terului ". În 
săpă turi nu au fos t descoperite urme ele incendiu care să poată fi 
puse în l egătură cu o atare distru gere. Este posibil ca unele di s tru
geri să fi fost provocate de cutremure sau a lte cal amităţi natura le. 
Ne putem întreba unde vor fi locuit domnul Ţă rii Româneşti ş i 

regele Ungari ei î n această peri oad ă. Se poate pune ş i întrebarea 
dacă men ţiu nea cl in documentul dat el e Dan II în 143 1 târguril or 
ş i vămil or d in Ţara Românească în care, separat de cârnpulungeni , 
apare „cetatea de la Câmpulung"23, se referă la vechea curte o ri 
la un punct întărit aflat pe locul aces te ia, sau, după cum s-a pre
supus24, la punctul de vamă de pe Dâmboviţa, de la Cetăţeni (Dâm
boviţa nu este menţion a tă î n documentul respectiv ), deş i acesta 
din urmă se afl ă la o anumită di s tanţă de Câmpulung ş i pe o a ltă 

cale ele comunicaţi e . 

Dintre con stru cţ iil e ansamblului din secolul al XIV-lea, încf1 
insufic ient cunoscute, unele ş i -a u continuat exi s tenţa cu o nouă 
utili za re, iar a ltele nu mai ex istau sau nu mai erau fo los ite fiind 
părăs ite ş i demolate într-o etapă anterioa ră ridi cării con stru cţi

ilor mânăs tirii din timpul lui Mate i Basarab. Atunci structura 
ansa mblului din zona foste i curţi domneşti a fost cu totul schim
ba tă. Luc ră ril e iniţi a te de Matei Basarab au început în l 635, la 
câţiva ani după ce bi seri ca a fost di s tru să de cutremur, î n 1628. 
P robabi l că clin această peri oadă, când biserica era di stru să, 

datează un ateli er de prelu crat arama, cu un cuptor din cărămidă 

aflat sub ni ve lul solului, descoperi t la vreo 25 m est de l ăcaş25 

(fig. 24 ). Este greu de crezut că acesta putea funcţi o n a în relat iva 
aprop iere a biseri cii domneşti sau în prima in cintă mănăstirească, 

fiind mai probabil să dateze din perioada în care bi seri ca, dis tru să 

de cutrem ur, nu putea fi fo l osită, în prima jumăta te a seco lului 
al XVII-iea. 

Această nouă funcţiune a dus la o schimbare total ă a în fă ţi şă rii 

ansamb lulu i. Bi seri ca dărâmată de cutremu r a fost demol ată ş i re
zidită folos indu-se vechile pietre făţuite ale paramentului , iar prin
cipalele cădiri ale ansambl ulu i monas ti c au fost grupate în jurul 

21 Regele Sigismund a emis clocu111cnte clin Câmpu lu ng în peri oada 2 marti e 
- 6 apri lie 1427: Hur111 uzak i l- 1, p. 542, nr. CCCUV (privi legii acordate mâ
năstirii dominicane din oraş- „Cloaşrer") ; N. Iorga, Acte şi.fragme111e CI/ privire 
la is1oria rornâ11ilor ad1111 a1e din depozi1ele de 11u f/1uscrise ale Apusului, voi. 
lll - 1. Bucureş t i, 1897, p.8 1-82 (scri soarea tri111i să din Câmpu lun g de î111pf1ratul 
Sigismund legatu lu i papal): DRH, D, l, nr. 155 , 156, 157. 

22 P. Chihaia , op. cil., p. 233. 
23 DR/-1 , B, I, nr. 69. 
24 P. Chihaia, op. cil., p. 332. 
25 Aceste vest igii au fo st clecoperite în 1982, în S. 15, cercetarea fi ind com

p l etată în 1984 (G h. l. Cantacuzino, Sp. Cri stocea, Ş t. Trâmbaciu , Cercetările 

arheolog ice di11 w 11 a f ostei Curfi do11111 eşti din Cârnpu lu11g, jud. Argeş, MCA. 
P l o i eş ti , 1983, loc. cit .). 
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bisericii . În afara acestora au fost ridicate, spre sud-est, nu departe 
de marginea terasei, mi ca bi ser i că a bolniţei iar spre est ş i nord
es t c l ădiril e hanului ş i prăvă liil or m ânăstirii . Urme care au fost 
ipoteti c atribuite acestora au fost descoperite în l 98 1 aproape ele 
ex tremjtatea de est a inc intei26 . A lte resturi de z iduri fuseseră 

observate în 1960, cu ocazia lu cră ri l or de con trucţi e a c l ăd irii 

laboratorului L iceului Dinicu Golescu27 Ridicarea con s trucţii l or 

mânăstirii din timpul lui M ate i Basarab ' -a făcut după ce clădirile 
anterioare, care nu mai erau fo los ite, au fost demo late. Din timpul 

Fig. 24. Câmpulung, ansarnblul .fos1ei reşedi11fe domneşti. 

Resturile instala/iei de prelucrare a aramei. descoperile î11. 1982 
în S. 15 şi cerce/ale in1eg ral în 1984. 

acestor luc rări datează ş i o groapă de mari dimensiuni a le cărei 

urme au fost observate la est de bi seri că ş i în care s-au găs i t 

numeroase pietre făţuite multe dintre ele cu profilatură goti că . 

S-a presupus că acestea au fos t aduse de la fosta mănăstire 

dominicană, „Cloaşterul" demolat în l 64028
, dar nu trebuie exclusă 

pos ibilitatea ca ele să prov in ă ş i din cl ădiri ale curţ i i di.n secol ul 
a l XIV- lea29 . 

26 Gh. l. Cantacuzino, Sp. Cristocea, Şt. Trâmbaciu , O mârturie arheologică 
privi11d viafa eco110111icâ a Câ111pulu11gului medieval, Studii ş i comunicări. Muzeul 
Câmpulun g Muscel, 1982, p. 51 -54. 

27 FI. Mârţu , op. cil., p. I 04 1, aminteşte că au fost observate urmele fundaţi il or 
unor înciipcri mi ci, ".Ompartimcntate, atribuite prf1vii lii lor ele la prim ul nivel al 
hanu lui , găsindu -se numeroase pietre fă ţui te ş i un abundent material cera mi c 
din secolele XVII ş i XVIn. Încercarea de a fo losi ex i s t enţa acestor urme ca argu
ment împotriva ex i s tenţe i casei domneşti la E sau NE de bi seri că nu este conclu
dentă; ves tigii clin seco lul al XIV-iea s-a dovedit a fi ex istat într-un spaţiu înve
cinat celui ocupat de cliidi1ile hanului ş i se poate presupune că unele au fost ş i dist111-
sc de aces tea din urmă; ele puteau să scape observaţiil or la urmărirea săpăturii 

prcmcrgMoare constructorilor, ca în 1960. 
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Clădiril e mănăstireş t i erau ampl asate într-o in cintă cu planul 
dreptunghiular. Spre vest se afl a impunătorul turn c l opotni ţă, măr

ginit ele con s trucţ ii spre nord ş i sud , în partea de sud-est o mare 
casă cu pivni ţă , pe latu ra de sud un corp lun g de con stru cţ ii iar 
pe cea de nord chilii . C l ădiril e au sufe ri t tran sformă ri în cursul 
secolului a l XVIIT-lea ş i în cel următor. Săpă turil e au adus date 
pri vind corpul de con stru cţii de pe latura de sud ş i chiliile de pe 
cea de nord , ambele înlocuite cu cl ădiri ridicate pe am plasamente 
puţin di fe rite în seco lul a l XVIII-iea ş i respectiv al XIX -i ea. 

Zidul care limiJa spre est incinta mănăstirii în secolul al XVIT
lea a putut fi cercetat în mai multe puncte (în S. 1/1 977, S. 15/1982, 
cu c irca 22 m ·mai la nord , S . 17/1 984, în ex tremitatea de es t a 
S. 15 B - fa ţa interi oară a zidului - ş i cu pes te J 1 m mai la sud , 
în S. 1 8/2000- faţa sa exterioară;.fig. 23, 25). Grosimea zidului , 
determin ată în săpăturil e cl in 1977 ş i 198 1-1982, este ele circa 0,80 
m, fundaţi a, clin piatră ele râu, pi a tră spartă ş i mortar, fi ind ad âncă 
de circa 0,45 m. Zidul de in c in tă este construit din pi atră ş i cără 

midă legată cu mortar, aJă turi de bolovani mari fiind fo los ite şi 

blocuri el e pi a tră cioplită . Pe unul din aces te bl ocuri , reutilizat, 
se observă săpată o cruce de consacrare cu braţe l e inegale, asemă

n ă toa re a ltora afl ate pe bl ocuri ele piatră considerate a proveni de 
la mănăs tirea ca to li că („Cl oaşter") demo l a tă în 1646, care au fost 

Fig. 25. Câmpulung. ansa111blul Jos1ei reşedi111e do111n eş1 i . S. 1812000, 
vedere dinspre es1, c11 re.m iri de zid din sec. XIV şi din sec. XVII . 

încastra te în zidări a alto r edific ii din o raş, în zidul sudic al bi seric ii 
Fundeni sau în peretele exonarthexulu i ad ă uga t biseri cii Sf. Gheor
ghe-Olari , e lement care poa te confi rma datarea acestui zid în se
colul al XVIJ-lea. E l este mul t ulteri or zidului gros de peste l m 
afl at la c irca 3,60 m spre est, după cum o dovedesc grosimea de
puneri lor corespunză toare utili ză ri i primulu i zid precum ş i a stra-

2 ~ P. Chihaia, op. cil., p. 3 14-3 17. 
29 Trebuie aminti t că V. Drăghi cean u semnala ancad ramente cu profi l a tu ră 

goti că consiJcratc a proveni de la casa domnească „găsite l â ngă biserica din cu11ea 
monasti1i i Câmpu lungul ui cu prilej ul unor recente s ăpă turi " (Cur/ea Domnească 

din Argeş, BCMI, X - XVI, 19 17 - 1923, p. 58). 
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turilor suprapuse res turil or proveni11d de la demolarea sa , deasu
pra cărora se afl ă nivelul de con st:ruc~e ai zidului incin te i interioare 
a mânăstirii . Lângă zidul de incintă se afl au, în unele părţ i , porţiuni 

pavate cu cărămidă datfmd şi ele din seco lul al XYII-lea30. 

Un zid orientat est-vest, gros de pes te 1,20 m, din bo lovani 
l egaţ i cu mortar, înglobând pe alocuri câte o cărămidă , cu fundaţia 

pu ţin adâncă, de circa 0,25-0,30 m , mai l ată decât fundaţi a cu 0,15-
0,20 m, a fo st descoperit la c irca 12 m de absida răsăriteană a 
b isericii (în S . I 611 982 şi S. 15 A/1 984). E l a putut fi urmă rit pe 
o lungime el e peste 5 m, fi ind di strus în partea de ves t de o groa
pă de mari dimensiuni , întinsă pe o di s tanţă de mai mul ţ i metri . 
Un zid de piatră de acei aş i factură , cu aceiaş i orientare, în conti 
nuarea celui găs it în incinta interi oară, a fos t descoperit ş i la es t 
de zidul care desparte în prezent incintele mânăstirii , pe o lungime 
de c irca 7 m (l â ngă latura de sud a S . 15 B), perpendicul ar pe zidul 
de in c intă al mănăstirii din timpul lui Matei Basarab, cărui a i se 
adosează (fig. 27) . Elevaţia este con stru ită din pi atră - bolovani 
mari de râu ş i mortar - iar fundaţ i a din bolovani ş i piatră spartă, 

cu mortar slab şi în cantitate mică . E l s-a păs trat în partea sa de 
est pe o înălţime mică, ce nu depăşeşte 0,20-0,30 m. Partea dinspre 
vest a acestui zid pă ru se în săpăturil e anterioare a fi mai vechi . 

Fig. 26. Câmpulung, a11.rnmblul Jos lei reşedinfe domneşti. S. 1812000, zidul 
de i11 ci11 1ă al rnâ11âstirii din sec. XVII cu blocul de piatră reu1iliza1. 

În partea de est s-a observat că este constru it de la ace l a ş i nivel 
ca şi zidul de incintă ş i că este adosat acestuia, putându-se constata 
cum mortarul care l eagă pietre din fundaţi a sa acoperă pietre din 

311 În interiorul spa~iulu i delimitat de zidul ele i n c i nt ă (la extremitatea de est 
a S. 15 B), s-au păst rat pc o suprafaţa mi că : o că ră midă hexagonalii ş i câteva 
fragmente de că ră mi z i dreptunghiul are, dispuse relativ neregul at. La exterioru l 
in cintei, păs tra t pe un s paţ iu lat de 1,80 m l â ngă zici , a fo st descoperi t un pavaj 
amenajat din cărămi zi dreptunghiulare, de 26 x 14 x 4,5 cm, dispuse cu latu ra 
scurtei în d i recţ i a zidu lui , pe un pat de nisip. Uncie cărămi zi deteriora te au fo st 
înlocuite cu pietre de râu. Acestui pavaj i se suprapun restu ri di ntr-un al doil ea, 
deasupra unui strat sub ţire ele nisip. 
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fu nda ţia zidului de incintă. Nu se ş tie căre i co n stru cţ ii putea să 
fi aparţinut acest zid, care poate fi datat la rândul lui în seco lul 
al XY II-lea . 

Fig. 27. Câmpulung, ansamblu/fostei reşedinţe domneşti. 

S. 15 B/2000 - tro11so11ul estic, vedere dinspre vest, cu zidul orientat est -
vest (dreapta) şi zidul de incintă din sec. XVII. 

Un interes aparte prezintă o con stru cţie descoperită aproape 
de marginea terasei înalte, la circa 75 m est de b i se ri că. Este o 
con strucţie de mari dimensiuni , cu lăţimea de aproape 11 m la 
exterior ş i 8,50 m în interior , ridicată parţial sub ni velul terenului 
din interiorul incintei şi la nivel ul solului din exterior, în apropierea 
terasei (fig. 2, 6, 28-33) . Ziduril e exteri oare au gros imea de peste 
l ,20 m, iar cele despărţitoare de circa 60 cm. Ele sunt construite 
din piatră ci oplită sumar având intercalate cărămiz i , de 30 x 20 
x 3,5 cm. dispuse în une le locuri în două, trei sau şase asize. Pa
ramentul este la une le deschideri clin cărămiz i , spre interior fi ind 
fo los i tă numai piatra . Pereţii erau acoperiţi cu ten cuial ă pe care 
s-au păs tra t urme ele zugrăveal ă, descoperi te în 198 I , cu motive 
geometri ce ~ i rozete realizate în alb, galben , negru , roşu etc . În 
interior s-au păstrat resturi ale pardosel ii de că rămidă ş i au fos t 
descoperite fragmente ele olane ş i un fragment de ancadrament. 
Fi ind ridicată la marginea terasei, pe un teren în pantă , încăperil e 

aveau nive lul ele călcare sub cota terenului din interiorul ansam
blului ce corespundea aproximativ cu nivelul solului clin partea 

'opusă, ele la margi nea terasei . De aici se făcea ş i accesul în unele 
încăperi: au fos t descoperite urmele une i intrări având o l ăţime 

ce depăşea l m şi o înălţime ele peste 2 m (fig. 30). În zona montan
tului s-a u constatat unele tra n sformări prin spargerea zidăr i ei. În 
zidul gros dinspre interiorul incintei s-a descoperit o deschidere, 
o fereastră latft de 0,75 m, clin care s-a găs it partea inferioa ră a 
ancadramentului de piatră , afla tă la 2,30 m deasupra ni velu lui de 
că l care din intetiorul încăperii (fig . 29) . O al tă intrare, di n curte 
spre nivelul inferior, printr-un gârlici, păstrează pragul de piatră ş i 

partea inferioară a montantului unui ancadrament cu muchea teşită 
(fig. 28, 31 ). La descoperire31 s-a propus, ţinându-se seama de situaţia 
stratigrafică a nivelului de construcţie ş i de mate1ialele arheologice 
descoperite, datarea construcţiei în secolul al XVII-iea, presupunere 
care nu a fost infinnată de cercetările ulterioare, dar unele verificări 

sunt necesare, mai ales pentru completarea informaţiilor privi nd 
dimensiunile şi compartimentarea clădirii, cu o orientare diferită de 
cea a restului clădirilor mănăstirii din secolul al XVII-iea. 

Fig. 28. Câmpulung, ansamblul fostei reşedinţe domneşti. S. 2212002. 
Intra.rea la nivelul inferior al clădirii din. partea de est a ansamblului. 

În afara incintei principale, mănăstirea cuprindea bolniţa spre 
sud-est şi hanurile cu prăvăliil e spre nord-est. Nu se cunoaşte exact 
amplasarea tuturor construcţiilor din această zonă . 
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3 1 Gh. I. Cantacuzino, Sp. Cristocea, Şt. Trâmbaciu , O m.ărturie arheolo
g ică ... , loc.cit. 
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Fig. 29. Câmpulung, (fnsa111b/ulfostei reşedin/e do11111 eşti . 

S. 15/ 1981. Ruinele construc/iei descoperite în partea de est a answ11b/ului, 
vedere dinspre vest. 
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Fig. 30. Câmpulung, ansamblu/ f ostei reşedinţe domneşti. 

Ruinele construc/iei descoperite în partea de est a ansamblului; 
intrare pe latura de est, vedere din.spre interior. 
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Fi g. 31. Câmpulung, ansamblu / fostei re.)"edin/e domneşti, 2002. Proji/11/ nordic 11/ S. 22 şi planul vestigiilor din S. 22. I - pământ castwziu-ce11uşiu, pigmenţi moloz; 
2 - pd111ânt cenuşiu-castaniu . pigmenfi 1110/0:, pietre; 3 - pământ cenuşiu, cărămidă spartei; 4 - pă111â111 castaniu rn moloz; 5 - 1110/oz; 6 - pământ castan iu -cenuşiu 

gra11ulos, urme de rno/oz; 7 - 1110/oz, piatră spartă; 8 - zidârie cu p(framelll de cârămidă (proiecţie); 9 - zidârie cu parament de piatră, rare cârlirnizi (proiecfie) ; 
JO - prag de piatrli (proiecţie); 11 - anc(fdramelll de piatrli (pro iec/ie); 12 - moloz, bolovani; 13 - pământ cenuşiu gran.ulos, pig111en./i de moloz; 14 - pă1nânt 
cenuşiu granulos, moloz, bolovani; 15 - pâmânt cu moloz şi cărâ111irhi spartei; 16 - pâ1nânt cenuşiu granulos, resturi de moloz; 17 - sol vegeta l. 
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Fig. 32. Câ111pulun.g, ansamblu/fostei reşedinţe domneşli, 2003. Pro.fi/ul vestic 
al S. 23. 1 - pâmâ/'I/ gâlbui cu prundiş; 2 - pâ111ân.t cenuşiu cu pietre; 3 - pâmânt 
fiâlbui nisipos cu prundiş; 4 - pâ111â11t cenuşiu granulos, pifimenţi moloz, pietriş; 
5 - pă111ânt cenuşiu granulos, moloz, pietre; 6a -moloz, piatră, cărâmidă ~pariă; 
6b - pcimânl cu moloz şi pietre; 7 - sol vegetal. 

Fig. 33. Câmpulung, ansamblul.fostei reşedinţe domn.eşli. S. 2312003. 
Zidul ce limita spre sud construc/ia din partea de est a ansamblului, 

vedere dinspre sud. 

În partea de est a ansamblului au fost descoperite şi resturi 
ale unor construcţii din etape ulterioare. Unele sunt menţionate 
în catagrafiile din prima jumătate a secolului al XIX-iea. La acea 
dată, împărţirea celor trei „curţi" ale mânăstirii era cea care se 
păstrează în linii mari ş i astăzi, când incinta interioară este despăr

ţită de cele dinspre est de un zid cu o poartă, iar de partea de nord
est, fosta „curte a hanului şi prăvăliilor", de zidul care separă 
mănăstirea de Liceul „Dinicu Golescu" 

Zidul care desparte incinta mănăstirii de curte liceului , a căru i 

fundaţie a putut fi observată în mai multe sondaje, nu are peste 
tot acelaşi aspect în partea aflată sub nivelul so lului , fiind posibi l 
ca diferite părţi să dateze din etape diferite de construcţie. În zona 
s ituată la est de edificiul de mari dimensiuni [S XVII B] partea 
inferioară a zidului care desparte incinta mănăstirii de curtea 
liceului este construită din bolovani ş i cărămizi (late de 13 cm, 
groase de 3,5-4 cm), în casete, cu o dispunere relativ neregul a tă. 

Fundaţia , din bolovani ş i mortar, mai lată decât elevaţia cu l 8-
25 cm şi adâncă de 0,95-0,98 m, amenajată cu destulă îngrijire, 
are un aspect diferit faţă de fundaţia aceluiaşi zid cercetat mai la 
vest (în S. 17 A). Mai spre est zidul se ridică pe o fondaţie mai 
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lată cu 30-40 cm, adâncă de aproape 80 cm, al cărei nivel de 
construcţie se afla la o cotă destul de ridicată. 

La circa 9 m est de marea clădire veche au fost descoperite 
(în S. 19, aflate parţial dincolo de peretele de est al sondajului) 
resturi de zidărie dispuse perpendicular pe zidul ce limitează spre 
nord actuala cu1te dinspre răsărit a mânăstirii despărţind-o de curtea 
liceului (vechiul zid al „împrejmuirii bolniţei ";jig. 2, 20). Ele nu 
se ţes cu zidul despărţitor şi se întind până la 2,90 m de la acesta. 
Este greu de stabilit cu precizie cărei construcţii aparţineau aceste 
zidării. Ele ar putea fi puse în legătură cu o poartă ce se afla în 
această zonă în secolul XIX. 

Cu 2,50-3 m mai la est, la peste 12 m de ruinele edificiului 
de mari dimensiuni, au fost descoperite resturile unei construcţii 
alăturate laturii de nord a aceluiaşi zid al „împrejmuirii bolniţei " . 

Lăţimea clădirii este de aproximativ 4 m la exterior, iar lungimea 
de peste 18 m. Zidurile au grosimea de circa 0,55 m. Ele au fost 
construite din bolovani de râu legaţi cu mortar, având intercalate 
în mod neregulat ş i fragmente de cărămidă cu Lăţimea de 15 cm 
şi grosimea de 3,5 cm şi 9 cărămidă de 28 x 14 cm. Construcţia 

® I 
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Fig. 34. Câmpulun.fi, ansamblulfoslei reşedinţe domneşti, 2001. Pro.fi/ul nordic 
al S. 20, detaliu din. partea de vest a profilului. 1 - pământ gcl /bu i.fârâ urme 
arheologice; 2 - pământ cenuşiu; 3 - pământ cenuşiu cu bolovani; 4 - pclmânt 
cu prundiş nisipos cenuşiu -gâlbui; 5 - mortar; 6 - pâmânt cenuşiu-închis 
firanu los, pigmenţi de moloz; 7a - moloz; 7b - pardosea/a de ccirlim.idâ; Ba -
pământ cenuşiu granulos cu mult 1110/oz şi cârâmidâ spartei; 8b - moloz; 8c -
pcimân.t cenuşiu, urme de moloz; 9 - sol vegetal. 

avea mai multe încăperi alăturate: prima, dinspre vest, cu lungimea 
de 3,12 m; a doua de 4,68 m; cea dea treia, de 2,65 m, comunica 
printr-o deschidere având marginea la 0,45 m de peretele sudic 
cu o a patra, a cărei lungime la rândul ei era de circa 4,70 m. Pereţii 
erau tencuiţi în interior. Încăperile, cu excepţia celei dinspre vest, 
care avea o podea lutuită, erau pardosite cu cărămidă, pardoseală 
mai bine conservată în cea de a doua încăpere ş i aflată la o adân
cime de circa 0,30 m faţă de partea superioară păstrată a zidurilor 
ş i la 0,60-0,75 111 sub actuala suprafaţă a terenului . Pardoseala a 
fost amenajată pe un pat de mortar, din cărămizi de 24,5 x 16 cm, 
dispuse alternativ l<;mg itudinal şi tran sversal (de la est spre vest 
- un ş ir dispus longitudinal , două dispuse transversal, apoi alter
nativ câte un şir longi tudinal şi unul transversal) . În încăperile 
dinspre est s-au observat refaceri ale pardoselii şi fap tu l că zidul 
ca re limita c l ădi rea la nord, probabil şi ~I refăcut în această zonă, 

se ridi că parţial peste marginea cărămizilor pardoselii . Clăd irea 

poate fi identificată, după poz iţia şi aspectul ei, cu chiliile menţio

nate în această zonă în catagrafiile din prima jumătate a secol ul ui 
XIX(1809, 1810, 1837, 1844, 1850).Catagrafia din lOnoiembrie 
181 O menţionează „4 chi Iii într-un rând , cu câte o fereastră şi cu 
umblătoarea lor osibită, acoperite cu ş indrilă de brad, lipite de un 
zid , care chilii caută cu faţa spre biserica aceştii bolniţi ", iar cele 
din 23 iunie 1837, 7 a pri I ie 1844, 3 J martie 1850, în formulări 
asemănătoare, descriu „trei odăi într-un învăli ş, proaste, de zid, 
spre miazănoapte , cu trei uş i proaste ş i cinci ferestre fără cercevele, 
acoperite cu ş iţă veche"32 Pe un plan al mănăstirii de la mijlocul 
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secolului XIX33 este reprezentată, l ângă zidul ce mărginea la nord 
curtea bolniţei , o clădire cu trei uş i ş i patru ferestre (care se succed, 
de la vest spre est: o fereas tră, dou ă u ş i , două ferestre, o u şă, o 
fereastră). Pe ace l aş i plan este marcată în apropierea casei, spre 
vest, o poartă în zidul des părţitor. 

Dacă este sigur că această cl[1dire a lăturată zidului despărţitor 

exista la mijlocul secolului al XIX-iea, poate ridica probleme data 
construirii sale, ţin ând sea ma de poziţia stratigrafică a fundaţ iilor 

ş i de grosimea mai mică a depunerilor de peste pământul lipsit 
de urme arheo logice la vest de c l ădire. Este încă greu de precizat 
dacă aceasta poate fi atribuită unei etape de construcţie din secolul 
al XVIII-iea sau eventu al altei perioade. Se pot pune întrebări ş i 

în l egătură cu zidul de nord al „împrejmuirii bolniţei ", care despaite 
în prezent mânăstirea de curtea liceului . S-au putut observa deo
sebiri în aspectu l fundaţ i e i în diferite puncte cercetate, care pot 
indica faze de construcţ i e diferite. 

32 Sp. Cristocca şi Şt . Trâmbaciu , Co11.1·truc1iile ansamblului f eudal Negru. 
\/odei din Câmpulung Muscel în catagrafiile din prima jwncitate a secolului al 
XIX- iea, Studii ş i comunicări . Muzeul Câmpulung Muşcel , 2, 1982, p. 6 1-72. 

33 Arhivele Naţ i onale , Fi li ala Municipiului Bucureşti , Col. Planuri , I-B-20, 
plan semnalat de Mihaela Dcspa, Un pion inedit din sec. XIX al mâncistirii Câm
pulung, comuni care la Sesiunea ele referate şi comunicări ştiinţifi ce a Mu zeului 
Câmpulung Muscel, 31 octombrie 198 1. 
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Pornind de la s ituaţia ex i stentă în secolul al XIX-iea, s-ar 
putea aj unge la cunoaşterea în făţ i şăr i ansamblului în veacurile 
precedente. Problemele care încă nu au fost rezo lvate sunt destul 
de numeroase, în l egătură atât cu zidul care limita întreg an
samblul , ridicat după cum au permis să se presupună unele izvoare 
scri se la începutul secolului al XVIIT-lea34 şi transformat ulte
rior, cât ş i cu clădirile din diferite perioade, cercetate numai parţial 
sau aflate în arii încă ne investigate. Cercetarea este însă mult 
îngreunată de lipsa posibilităţii desfăşurării săpăturilor pe arii mai 
mari în inci nta mânăstirii precum şi de noi le con strucţii ale li 
ceului , care au di strus vechile urme din acea zon ă . Continuarea 
săpături lor în incinta exterioară, de la est, unde au rămas însem
nate s uprafeţe necercetate, precum şi în afara incintei , va putea 
ad uce precizări ~i comp l etăr i privind cronologia con strucţiil or 

succesive, pentru obţinerea unei priviri de ansamblu asupra tuturor 
vestigiilor din această zonă . 

34 Menţiunea dintr-un pomelnic transcris în mănăs tire după care în timpul 
egumeniei lui Mihail ieromonah „s-a făcut cetatea împrej urul mânăstirii la leat 
7220 ( 171 2)" (Ioan Răuţescu , Câmpulung-Muscel. Monog rqfi.e istoricâ, Câm
pulung-Muscel, 1943, p. 130). 

Des vestiges dans la zone d'est de l'ancienne residence princiere de Câmpulung 

RESUME 

L 'ancienne residence des premiers voi'evodes de la Valachie pose de 
nombreuse.1· questions concernant l'eglise ainsi que Les autres elements 
composants de l 'ensemble, parmi lesquelles l'identification de la ma ison 
princiere presen.te un interet particulier. Au XVII" siecle, suite a la 
fo ndation du monastere, / 'ensem.ble a ete entierement mod(fie. L 'eglise 
princiere, abfmee par un tremblement de rerre, fCtt rebâri en 1635 el Les 
bâtiments monastiques ont ere erige.1· sur un aut re emplacement que Les 
anciennes constructions demolies. 
Les recherche.1· archeolog iques entreprise.1· d l'ancienne residence 
princiere de Câmpulung en 1975- 1977, 1981-1982, 1984 et 2000 - 2003 
ont mis d jour des vestige.1· du XIV" siecle, en elucidam aussi Les 
problh nes concernant l'evo/ution ulterieure de l 'ensemble architectural, 
radicalement tran.\forme apre.1· /afondation du monastere, en 1635. Des 
que la residence princiere ne.ful plus utilisee, l 'espace qui enrourait la 
plus importante eglise de Câmpulung, dans laque/le eraient enterres Les 
deux prem.iers princes de la Valachie et, apres eux, certains grands 
boyards, a ere utilise avec predilect ion comm.e lieu de sepulture par Les 
cit ad ins. 
On a essaye d'attribuer d une phase de construction du XIV'' .1·iecle la 
cave de la maison situee a11 sud-ouest de / 'eglise. Lesfouille.1· de 1975 
- 1977 ont prouve que cette cave da te du XVII" siec/e: tors de sa 
construction ont ete detruite.1· Ies derniers restes du mur qui entourait 
l 'eg lise au XIV" .1·iec/e, mur dema111ele au XV" .1·iecle, et d'autres restes 
de construction datant du XV" siec:le, ait1Si que des tombes du XVI" siecle. 
L 'ancienne maison des voi'evodes doit donc etre cherchee ai/leurs. 
Les fouill es ont mis d')our des vestiges noll/b/es qu 'on peut dater au 
XIV" .1·iecle dans la zone situee a /'est de /'eglise voi'evodale. Pwmi celle.1·-

ci on doit mentionner une part ie, mise d jour sur une /argeur d'environ 
JO metres, d'un edifice aux murs en pierre d 'un metre d 'epaisseur, avec 
un pavement en brique.1· d / 'interieur et de portions pavees en longeanr 
Ies murs d'est et d 'ouest a l 'exterieur. Le bâtiment pourrait appartenir 
a l 'ancienne residence princiere. La decouverte, dans une couche de 
terre ulterieure a la desqffectation du bâtiment, d 'une rnonnaie emise 
par le roi de Hongrie Vladislav !"' en 1442, appuie cette hypothese. 
L 'ensemble a ete enrierement mod!fie au XVII" siecle, suite a lafondation 
du monastere. L 'eglise a ere rebâtie et Ies bâtiments rnonastiques ont ete 
eriges apre.1· /a demolition des anciennes constructions, qui n 'etaient plus 
utilisees. 
Lesfouilles ont permis la decouverte des restes d'une c:onstrucrion en 
pierre et brique.1· de grandes proportions (approximativement 1 J m de 
largeur), situee partiellement sous le niveau du terrain de l'interieur 
de l'enceinte et en meme temps au niveau du sol vers la limite de la 
terrasse. On a trouve le seuil et un montant de l'encadrement en pierre 
de l 'entree au niveau injerieur de la bâtisse. Les donnees archeologiques, 
bien que pas assez concluantes en ce qui concern e la chronologie de 
celte construction, ont permis l 'hypothese d'une datation au XVII" siecle. 
Des rnentions documentaires ont permis de supposer que celte 
construction pouvait abriter Ies magasins et l 'auberge du monastere, 
construit.1· en 1646 - 1647 et detruite.1· en 1737. On a aussi decouvert 
Ies traces d'une construction monastique du XVlr ou XVIII" siecle. 
On doit continuer les.fouille.1· dans I 'espace qui n 'a pas ere affecte par 

des interventions moderne.I', afin d 'obtenir plus de renseignem.ents sur 
ce.1· importants vestiges. 
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Explication des figurcs 

Fig. I. Le plan d'ensemblc des fo uilles archeologiques de l' anciennc rcsi
dence princiere de Câmpulung (1975 - 1976, 1981 - 1982, 1984). I - l'cg li sc 
prin ciere '·Negru Vodă"; 2, 4, 5 - bâtimcnts monastiqucs; 3 - la tour du clocher; 
6 l'egli se de l'hopital du monastcre; 7 - constructi on moderne. 

Fig. 2. Le pl an des fo uill es de la zone nord-est de l'ancienne res idence 
princicrc de Câmpulung. 

Fi g. 3. Câmpulung, ensemble de l'ancienne rcsidcncc princicre. Coupc stra
ti graphique de la paro i nord du sondagc 15/ 1977. 

Fig. 4. Câmpulung, cnscmblc de l' ancicnne residencc princiere. Coupe 
stratigraphiquc de la paroi nord du sondagc 15/ 1982 

Fig. 5. Câmpulung, enscmb le de l'ancienne residencc prim:icrc. Coupc 
stra tigrap hiq uc de la paro i nord du sondagc 1511984. 

Fig. 6. Câmpulung, cnscmblc de l' ancienne residcnce pri nciere. Coupe 
stra tigraphique de la paroi nord du sondagc 15/ 198 1. 

Fig. 7. Câmpulung, cnsemble de l'anciennc res idenec princicrc. Coupe 
stra tigraphique de la paroi nord du sondagc 2 1 /2002. , 

Fig. 8. Câmpulung, enscmblc de l'ancicnnc residence princicrc. Coupcs strati
graphiqucs des parois nord , est et oucst du sondagc 15 B/2000. 

Fig. 9. Câmpulung, cnscmble de l'ancicnnc res idence princicre. Le son
dagc 15 B/2000, vuc du cote oucst: mur ori cnte ou est - est, res tes de briqucs 
et de morti er. 

Fig. 1 O. Câmpulung, cnsemble de 1 'ancicnnc residencc princiere. Le son
dage 15/ 1982, vue du cote es t. 

Fig. 11. Câmpu lung, enscmble de 1 'ancicnne res idence princiere. Coupes 
stratigraphiques des paro is est et sud du sondagc 17/1984. 

Fig. 12. Câmpulung, ensemble de l'ancienne res idcnce princierc. Coupe 
stratigraphiquc de la paroi ouest du sondage 17 D/2001 . 

Fi g. 13. Câmpulung, enscmble de l'ancienne res idence princiere. Coupe 
stra ti graphiquc de la paro i est du sondagc 17 0 /200 I. 

Fi g. 14. Câmpulung, ensemble de l'ancicnne rcs idcnce princicre. Coupe 
strati graphiqucs de la paroi ouest du sondagc 17 A/2000. 

Fig. 15. Câmpulung, ensemble de l'anciennc res idence princiere. Le son
dage 17 A/2000; mur sud de la constructi on cn pierre, vue du cote nord, pavage 
en briques, paroi est du sondage. 

Fig. 16. Câmpulung, ensemble de l'anci enne residence princicre. Le 
sondage 17 A/2000; mur sud de la construction en pierre, pavage en briqucs, 
paroi est du sondage, Ies restes du mur situe au sud. 

Fig. 17. Câmpulung, ensemble de l'anciennc residencc princierc. Le son
dage 17 A/2000: la paroi ouest du sondage, le mur sud de la grande construction 
(a droite) ct Ies rcstes du mur situe au sud. 

Fig. 18. Câmpulun g, ensemble de l'ancienne residence princiere. Le son
dage 17D/2001 : la paroi ouest du sondagc, le mur sud de la grande construction 
(<\ droite) et Ies restes du mur situe au sud (a gauche) - detail. 

Fig. 19. Câmpulung, enscmble de l'ancienne residence princiere. Le son
dage 17E/200 I : mur sud de la construction en pierre, pavage en briques, vue 
du cote ouest. 

Fi g. 20. Câmpulung, cnscmble de l'ancienne residence princiere. Le son
dage 17/ 1984. L'ex tremite sud-ouest du bâtimcnt cn pierre et Ic mur adossc vers 
le sud, Ic mur adosse â la construction, des restcs dc' pavagc en briques a l'ouest 
de la bâtisse. 

Fig. 2 1. Câmpulung, ensemble de 1 'ancienne residcncc princiere. Le son
dage I 7C/2000: mur est de la construction cn pierre, pavage exterieur en briqucs, 
mu ra ille adossee vers !'est (vue du cote est). 

Fig. 22 . Câmpulung, ensemble de l'ancicnne residenee princiere. Monnaie 
emise par le roi de Hongric Vladislav I en 1442, decouvertc dans Ic sondage 
I 7E/200 1. 

Fig. 23 . Câ mpulung, ensemble de l'ancienne res idence princierc. Coupe 
stra tigraphiquc de la paroi sud du sondage 18/2000. 

Fig. 24. Câmpulung, enscmble de l'ancienne residence princiere. Le sondage 
15/ 1982; restes d'une instalation pour travailler Ic cuivrc. 

Fig. 25. Câmpulung, enscmble de I 'ancienne residence princiere. Le sondage 
18/2000, vuc du cote est. 

Fig. 26 Câmpulung, cnscmblc de l 'ancicnne residence princierc. Le son
dage 18/2000: le mur d'enceinte du monasterc du XVII c siecle; bloc en pi crre 
reutili se. 

Fig. 27. Câmpulung, ensemble de I 'ancienne residence princicre. Le sondage 
S 158/2000 (tronson est): le mur oriente ouest - est (â droi te) et le mur d'enceinte 
du monasterc du XVll c siecle. 

Fig. 28 Câmpulung, cnsemble de l' ancienne residence princiere. Le sondage 
22/2002. L'entrec au nivcau infeicur de la construction situec a l'cxtremite est 
de l'cnsemblc. 

Fig. 29. Câmpulung, cnsemble de l'anciennc residence princiere. Le son
dage 15/ 198 1: Ies ruin es de la construction decouverte a l' cxtremite est de 
l'enscmblc, vuc du cote ouest 

Fi g. 30. Câmpulung, ensemble de l'anci enne rcsidencc princiere. Le son
dage 15/ 198 1. Les ruin es de la construction decouverte a l'extremite est de 
l'ensemblc, l'entrec du cote est, vue de l' interieur. 

Fig. 31 . Câmpulung, ensemble de l 'ancienne residence princiere. Coupe 
stratigraphique de la paroi nord et plan du sondage 22/2002. 

Fig. 32. Câmpulung, ensemblc de l'ancienne residence princicre. Coupc 
stra tigraphiquc de la paroi oucst du sondage 23/2003 . 

Fig. 33. Câmpulung, ensemble de I 'ancienne residence princiere. Le sondage 
23/2003. Le mur de sud de la construction decouve11e a l'cxtremite est de 
l' ensemble. 

Fig. 34. Câmpulung, ensemble de l'ancienne rcsidence princiere. Coupe 
stratigraphique de la paroi nord du sondage 20/200 I. 
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