
CREAŢIA ARHITECTURALĂ DIN VREMEA DOMNIEI LUI MIRCEA CEL MARE 

CONSTRUCŢIILE DE APĂRARE 

Venirea lei cîrma Ţării HomânE'ş ti a celui de-al şa
selea Basarab, Mircea, la 23 septembrie 1:.l8G cînd, 

potrivit unei cron.ici biwntin c în v ersiun e bulgară, pre
decesorul şi fratele său Dan I a fost uois într-o lupt..ă 
la sud de Dunăre , a ma rcat începutul unei g lorioase 
domnii oare avea să dureze 32 de a nj. 

După cum s-a mai sublinia t în numeroase rinduri, 
această înd e lungată domnie a cons tituit o perioadă de 
înaltă semnificaţ i e penlru istoria politică, milit<:u·ă, eco
nomică şi cu l tura lă a poporului român, prin înfăptuiril e 
sale ele excepţie 1 . Intrate de mult în is toriogn1fia n oastră 
drept mom entul de maximă dezvoltare ca întindere te
ritorială şi putere milita ră a s ta tului muntean, deceniile 
ele domnie ale marelui Mircea a u ofe rit, totodată, con
diţii optime pentru afirmarea unei procligioasl' activi k1 ţi 
constructive. Avîncl la bCJză o expe rienţ{1 anterioa rf1 de 
prestigiu rezultată dintr-un laborios proces ci acumu
lare şi dezvoltare, arhitectura realiza tă la cumpăna Vl'H

curilor al XIV-lea şi al XV-lea pe întreg tc riloriul r o
mânesc de la suci de Carpa ţi s-a orientat spre îmbogă
ţirea r epertoriului de form e ş i e l mente s tructural-de
cora tive moşt..enite. Neîndoielnic, toa te creaţiile r ema r
cabile din domeniul construcţiilor care poa rtă amprenta 
puternicei persona li tăţi a viteazului şi gospodarului domn 
s-au bucura t ·şi de factorul timp, fără de oare nu se 
poate construi cu adevărat te meinic. Aşa cum s-a arăta t, 
„Cine stăpîne,~te mult, poate lucra mult; ş i chiar clacă 
intensitateci şi ritmul activităţii nu sînt întotdeauna egale, 
acumularea rezultatelor, într-un număr mare de ani, dă, 
în final, o sumă impresionantă . lndeosebi cînd cel ce 
stăpîneşte imprimă dezvoltării faptelor pecetea energiei, 
s tăruinţii, personaWăţii sale . Este într-un înalt grad, 
cazul lui Mircea2 . 

Deşi cu·hitecturii munten şti r ·11iza te în decursul dom
niei lui Mircea cel Ma re i-au fos t consacrate un num~1r 
a preciabil de s tudii şi articole de specialita te înfăţişîncl 
ou precăde re r ealizarea şi prezentar ea divers lor monu
m ente, fen.om enul în an samblul oomplexităţii sale nu a 
fost încă aborda t într-o lucrare ele sinteză, dedica tă anum e 
aces tei probleme. Intrucît perioada respectivă, conside-
1ată deseori restrictiv oa aparţinînd în exclusivi ta te pre
miselor, s -a l'emaroat nu numai prin valoal'ea şi numă
rul r ela tiv m ar e al obiectivelor construite, oi şi prin con
tribuţia voievodului, ca principal iniţiator şi susţinător 
materi:al al activităţii ctitoriceşti, în unire cu cea a meş
t erilor vremii, în calitatea lor de rnalizatori, Ja direc
ţionarea ştiinţei de a con.siTui către n.oi coordonate artis
tice şi spirituale. Din aceste considerente apare necesară 
prezentar ea sa într-un studiu tmtat în mod unitar. 1n 
acest sens nu se poate r ecurge la o simplă şi fugară des
criere doar a creaţiilor arhitecturale, r ealizate în decursul 
perioadei respective pe întreg teritoriul românesc aflat 
sub stăpînirea lui Mircea cel Mare. Ne-am propus, în 
consecinţă, în articolul de faţă să procedăm la analizarea 
şi prezentarea aprofundată şi cuprinzătoare atît a con-

1 Cf. Const. C. Giurescu, Dinu C. Giurescu, Istoria Romd
nilor, 2. Bucureşti, 1976, p. 66. 

2 Ibidem, p. 67. 
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s trucţiilor ridicate în timpul domniei sale cît şi a celor 
ctitorite anterior, dar car e este de presupus în mod logio 
că, aflîndu-se în s tăpînirea lui şi utilizînclu-le un m are 
număr ele ani, le-a făcut diver se lucrări de repara ţie , 
reamenajare sau amplificare, este adevărat nu întot
deauna menţiona te ele izvoa rele documentar e, în gen eral 
sărace în as tfel de informaţii. De altă parte, în cadrul 
fondu]ui arhitectural a utohton am cons iderat necesCJ ră 
identificarea ace lor clemente, ele altfel puţin e la număr, 
prelua te clin r epertoriul tehnic şi artis tic constituit în 
afara hota re lor de atunci ale ţării - în special în cadrul 
unor centre s uu-dunărene de tradiţie bizantină - dar 
ca re întotd •a una au fost prelucrate creator. P entru di
mensionar ea la jus ta valoare a contribuţie i a nilor dom
n iei lui Mircea ce l Ma re Ja dezvolta rea arhitect urii ro
mâneşti, ·e impune, în parale l, sublini erea apo ttului 
va loros ol meşte rilO'r oons truotori în preocuparoa lor ele a 
găs i noi m ijloace ş i procedee de exprimare tehnică şi 
plas ti că, în deplin consens cu ideile şi a piraţiile socie
Lă \ii vremii. 

Ceea ce se cere a fi precizat, pentru început, e te 
fa ptul că această domnie, fără a jnaugura debutul unei 
evol utii în arhitectura v eche românească - numeroasele 
reali zări ctitoriceşti anterioare o demons trează pe de
plin - con ·titu ie una din valoroasele şi prolificele pe
r ioade constructive din is toria poporului nostru. Meritul 
aces tei domnii es te acela de a fi deschis un nou şi lw1g 
interval de timp în viaţa spirituală a ţării, ale cărei 
crea ţii au influenţa t viguros dezvolta rea în continuare 
H fenomenului a rhitectural, imprimîndu-Şi cu autoritate 
e1 111prenta pe multe din form ele planimetrice, s tructurile 
s pa ţiale ş i element.ele decorative ale unor monumente 
1·idica te ulterior . 

In prezentarea arhitecturii r ealiza te în deceniile de 
domnie ale lui Mircea cel Mare , ·în partea întîia a stu
d iului d e faţă este cuprinsă analizar ea fortificaţiilor 
executate din zidări e sau din pămîn~ şi lemn, ca prin
cipale puncte de apărare a întregului te ritoriu, după 
care,· în pa rt a a doua, va fi descrisă curtea domnească 
cl in Tîrgovişte , cel de-al doilea centru d atunci al ad
ministraţiei politico-economice şi militar e a ţării, apoi 
clădirile şi celelalte componente caracteristice ale aşe
zărilor urbane şi rurale din perioada respectivă şi, [n 
cele din u,rmă, vor fi înfăţişate ctitoriile de cult, mărturii 
ele referinţă pentru conturarea unei imagini edificatoare 
asupra aportului original, românesc, în domeniul artei 
ş i ştiinţei de a construi. 

* * * 
Deceniile care s-au scurs între momentul afirmării 

fiinţei de sine stătătoare a tînărului stat muntean în 
prima jumătate a secolului al XIV-lea şi pînă la înce
putul domniei ~ui Mircea cel Ma re au fost marcate dţ 
preocuparea fortificării în scopuri de apărare a celor mai 
import;mte artere de acces în interiorul ţării, în special 
a căilor de pătrundere dinspre nord şi nord-vest, ca o 
reacţie firească de contracarare a văditelor intenţii de 
extindere şi dominare politică manifestate de regatul 
maghiar. 

http://patrimoniu.gov.ro
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F ig. 1. P la mLl ccti'lţ i i S VC'r inului (Mchcdin\i). 

Perioada urmă toare , corespunzînd c lor p ste ţr i de
cenii de domnie a l ui Mi rcea cel M·1rc, cînd, prjn bu na 
organizare ş i admjnis t.:ra re a ţării , precu m ş i datorită 
puternicei ·a le dezvoltă ri econom ice au fost as igurate 
suficiente re ·urse ma terial , reprezintă o nou~1 etapă 
de mare îns mnătate, prin atenţia sp cială acord ată con
strucţiilor d fensive3_ Desfăş urar a 1n aces t domeniu a 
unei intense activităţi constructi ve, fără p recedent în 
istoria de pînă atunci a Ţării Româneşt i ,~ i î n că mult t imp 
după aceea, îşi a re explicaţ ia prin a pa ri ţi a noii !';' i gravei 
ameninţări reprezenta te de ofensiva otomană î n Pe
ninsula Balcanică. Reluarea cl upă anul 1383 a campa
niilor de cuccrir conduse de sultani, mai ales în. urma 
supun rii ţarate l o r bulga re de la Tîrnovo al lui Sişman, 
în 1388, şi d la Vidin al l ui S racirnir, în. 1396, a avu t 
drept consecinţă prezenţa s tabilă a turcilor la Dunăre, 
constituind a tf l un. iminent pericol p n.trn independenţa 
şi integrit,atea te ritorială a Ţării Român.eşti. In. conse
cinţă , se impun a din partea domniei l uarea u nor măsuri 
de apărar hotărîte ş i eficiente. Cca dintîi grijă a ner
gicului domn a fost aceea de înzestrar a hotarelor ţării 
cu for tificaţii temeinice, amplasa te după un plan bine 
chibzuit la scara înt regului teritoriu spre a putea pune 
ţara la adăpost de ameninţarea aproape continuă a ata
curilor armat sau a expediţiilor de jaf iniţi ate de oto
mani. A fost, astfel, acordată o aten ţie sp cian1 consti
tuirii unui sistem defensiv dispus pe linia Dunării şi în 
zona de cîmpic, a tît prin rid icar a w1or cetăţi de pămînt 
şi lemn, cî t şi prin construir a din tem lie a unor c tăţi 
de zid în scopul controlării ş i apărării principalelor 
vaduri de trecere a fluviului. In. paralel, s-a procedat la 
dotarea cu şanţuri, valuri de pămînt şi palisadă a multor 
aşezări săteş ti . In plus, sistemul defensiv amintit mai 
cuprindea, pe lîngă diferitele puncte întă rite situate în 
centre locale sau de-a lungul principalelor artere de le
gătură şi comerţ, fortificaţii ale curţilor domneşti sau 
ansamblurilor monastice, precum şi cetăţi de zid cu o 
importanţă s trategică deosebită, amplasate la hotarul 
de nord al ţării , în zona munţilor sau în teritoriile stă
pînite dincolo de munţi, precum şi în Dobrogea. 

J Gh. L Cantacuzin o, Cetăţi medievale din Ţara Româ-
nească (sec. XIII-XVI), Bucureşti, 1981, p . 29. 

între cetăţile el z id preexis tente domniei .lui Mircea 
cel Marc, ca re <1U fost utili z<1te de acesta în scopul 
asigură rii hota rului de vest al ţării şi, în acest scop, re
amenajate sa u amplificate, se nu111[1ră cel - d:in zona Se
verinului . Cel mai de seamă obiectiv care se înscrie în 
a l nţia aces tor preocupări este, neîndo ielnic, Cetatea Se
verimilui. Construită pe locul un ei ma i vech i fortificaţii 
de lemn şi' pămîn.t la începutul ·ecolului al XIII-lea, 
păstrîndu-şi apoi un rol deosebit de activ timp de aproxi
mativ trei v acuri , pînă l~ cucerirea şi definitiva sa 
d is trugere de către otomani produse în anul 15244, Se
v •rinul a intra t sub ocupaţia regatul ui ungar pe la 1230, 
în urma succeselor r epurtate în confruntarea cu ţarul 
Iom1 Asan a l JI-lea: Va a junge apoi sub juri sdicţie româ
nească spre sfîrşitul aceluiaşi secol , î n momentul cînd 
în aceste locuri va fi exis ta t o formaţiun e politică pre

· t;1la lă a utohtonă, al cft rei centru admini stra tiv a fost 
pus în legă tură cu fortifica ţia aflată î n colţul ele sud-vest 
nl cas trului Drnbcta5. Cetatea S verinului a rămas apoi 
în continuare ub s t~1pînirc românească, cu scurte între
ruperi atestate docum enta r în prima ş i ultima treim e a 
s('co lului al XIV-l ea, p'in ă în anul 1419, cinel a fost d in 
nou cuce rită d - către unguri6. 

În evoluţi a. i s torică a cons trucţiilor ansamblului for
tificaPei el zid a Scverinului a u fost s tabilite de cer
c tăt.o ri cinci ma ri ş i d istincte eta pe. 1ncă cl in ultima 
parte a secolului a l XIII-lca sa u ele la începutul vea
cuJ ui al XIV-lPa, 'înlr-o a doua fază de con tructic se 
poa te aprecia că a fo t r ali zată o incintă cu o ·fo;·mă 
api-opiată el e cca a unui dreptunghi, măsw·1nd cca 45 X 
~J O m, flancat[t la colţuri de pa tru turnuri r ectangulare, 

5 1Um. 

Fig. 2. P la nul ce tăţ ii de p e dealul Grădeţ ului (Mehedinţi ) . 

avînd zidăria alcătuită din bolovani de rîu dispuşi în 
asize paralele, întărite cu grinzi orizontale din lemn 
ascu nse în grosim a zidurilor7_ In zona centrală se află 
amplasată o biserică-paraclis de plan mononavat, tipică 

4 M. Dav id seu , Monumente medievale din Turnu Severin, 
Bucureşti , 1969. p. 9. 

s Ibidem, p. 22- 23. 
6 I b idem, p . 8. 
7 i\l. Bărcăcil ă, Cetatea Severinului, în „Buletinul Comi

- iun ii Monumentelor Is torice", a nul XXXII, fasc. 100, apr ilie-iu
n ie 1939, p. 74-76; M. Davidescu, op. cit ., p. 12; Gh. L Can
tacu zino, op. cit„ p. 96. i\na li zind a rhitectura dif ri te lor compo
nente a le cetăţii r idi ca te în această a dou a etapă, intre specia
l i ş t ii care s-au oc upat în timp ul din urmă de prezen tarea an
·a mblului fortifica t de la Severin, Gh. An ghel a considera t că 
forma 1 l a n i metrică şi tehn ica de construcţi e a zid urilor aces
tuia sint asemănătoare con strucţi i l or cu funcţie similară ridi
ca te în Tra ns ilvania şi centrul Europei la sfî rşitul secolului al 
X III-iea ş i în ceputul celui următor, încaddndu-1 deci, pe baza 
acestor cri te rii, perioadei de s tăpînire românească (Cetăţt medie-
v ale din Transilv ania, Bucureş ti , 1972, p. 36). · 

45 

http://patrimoniu.gov.ro



- 5 ec . 1v-v1 
~ Sec.. XIV 
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Fig. 3. Planul Io rt ifi caţiei din in sula Banului (Mehed i n ţi ). 

arhitecturii de tradiţie bizantin ă , construită ca şi incinta 
din faza a doua , la sfîrşitul secolului al XIII-lea sau in 
prima jumăta te a celui următor, suprapusă a_Lteia mai 
vechi de plan bazilical, consid rată a fi „o mică bazilică 
romanică din ecolul al XIII-lea" .B Intr-o următoare e tapă 
de construcţi e, importantă la rîndul ei prin amploare, 
s-a ad ăuga t la o dis tantă de 6- 7 m de exteriorul primei 
incinte, o ~lltu (fig. 1): pe car cercetările a rheologice 
au atribui t-o, discutabil, ca aparţinînd unei eventuale 
in iţia tive din pdma jumăta t a ecolului a l XV-lea a 
regelui Sigismund de Luxemburg. I entru datarea r es
pectivă s-a luat în consid raţie faptul că aces ta infor
mează , în anul 1425, că a însărcinat pe Filippo Scalari 
(Pippo Spano) cu refacer a ca trului regal de la S vcri n 
şi r idi carea altor întărituri înveci11 a teY, fără a se şti 
astăzi , cu certitudin , dacă lucrările au fost î ntr-ad evăr 
realizate în cele din urmă sau au fos t doar în legă tură 
cu zidurile incintei exterioare. 

Toate datările celor cinci tap succesive de cons truc
ţi ale for tificaţiei de la Severin au cl eocamd C:ţ tă carac
ter ul unor prez umţii , care se cer verifica te prin viitoa re 
cer cetări arheologice ş i ele arhitectură. Numai după r e
luarea acestor inv s tigaţii se va putea ajung la noi şi 
r iguroase pr cizări pentru s tabilirea succesiunii în t imp 
a dif ritelor faze constructive, în cadrul cărora va putea 
fi identifica tft o po · ibilă şi jus tificată activitate ctitori
cească a lui Mire a c l Marc. Ca ipoteză de lucru con
siderăm că timpului domniei sale i-ar putea fi atribuită 
incinta x terioar [t din faza a III-a, pe cînd italianului 
Filippo Scalari i-ar reveni în această situaţie acţiunea 
de adăugare a zidurilor afla te p latura de sud, dis trus 
în parte ele lucră rile moderne legate ele sistemati zarea 
oraşului , ziduri care închideau în zona resp cti vă o 
altă incintă alăturată celei principale10 . 

La cca 25 km de Severin, pe şaua unui deal s tîncos 
afla t în raza localităţii Schitu Topolniţei eare domină o 
în tinsă zonă înconjurătoare, în special spre sud-est, dîncl 
as tfel posibilitatea controlării căii de comunicaţie ce lega 
Bana tul prin val a Cernei cu nordul Olteniei, se ridica 
cetatea Grădeţului . Formată dintr-o pînză d ziduri ce 

s R. Theodore ·cu, Bizanţ, Balcani , Occident, la începuturile 
cu l turi-i m edievale româneşt·l (sec. X - XIV), Bucureşti , 1974, p. 
275', 

9 Cf. M. Davidescu , op . it „ p . 8. 
10 Cf. Gh. I. Cantacuzino, op. cit„ p . 91, unde citează planul 

ridicat de L. C. de Marsigli („Description du Danube", Haga, 
11744, p . 22, tab . 8, fig. X XXII) . 

46 

închidea o suprafaţă de formă n - regula tă, cu rotunjiri 
pe laturile de es t şi ele nord ş i poligonală pe la turile 
opuse, avea dimensiuni r elativ modeste ce nu depăş au 
cu mult 25 X 40 m . I n mijlocul incintei se înălţa un 
ma rc tum de sccţiun cir ulară - donjonul fortificaţiei 
al cărui diam "tru măsw·a la exterior cca 11 m . Un alt 
t urn, de asUt da tă semicircular, a fost adosat feţii in
terioa re a zidului nord-v tio de apărare intr-o altă e tapă 
în ca re, la extremita tea situată în zona de ud-est, poarta 
i niţi a lă ele acces în cetate a cunoscut unele r efaceri ş i 
reamenajări 11 (fig. 2). Intre cele două faze distincte de 
construcţi e stabili te ele cercetările arheologice efectuate 
a ici în urmă cu două decenii, prima prezintă similitudini 
evidente cu cetatea Severinului , cl a tînd ca şi! aceasta, 
din secolul al XIII-1 a 12. Materialele urhcologicc d sco
pcritc a tes tă că utiliza rea cetăţii a continuat ş i pe 
pa rcursul s colului al XIV-lea13, d(°' i ş i în deceniil e de 
domnie ale lui Mircea cel Mare. 

Intre celelalte fortificaţii legate ele ceta tea Severinu-
Iui - în jurul căreia s-a cons tituit în s colul a l XIII-lea 
un adevărat sistem menit să aper aces t important punct 
strat gic - s numără ş i Ostrovul Banului. Cetatea de 
aici, amplasată pe o mică înălţime in sulară ce controla 

10,WJ{@ CONSTRUCTIJ SEC XIV - SEC XV 
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Fig. 4. P lan ul retă ~ii Pocna r i (J\.rgefi). 

10 M 
I 

cursul Dunării , av a planul de fornn unui poligon ne1·e
gul a t prevăzut cu cinci turnuri el e s cţiw1e pătrată, din 
care tre i rau dispuse pe latura ele nord14 (fig. 3). Au 
exis ta t p e ac 'st loc două fortificaţii suprapuse, cea dintîi 
ri d i cată î n cursul secolului al VI-1 a şi distrusă la în
ceputul celui următor, pes te care s-a ridica t c ta tea 
medievală, ci dimensiuni mai r ectu. c, ocupîncl doar zona 
ele ve. t a primei întărituri. Pc baza unui destul ele 
rcs trîns ma terial arheologic dar ;i după s tructura zidu
r ilor prevăz ute cu contraforturi şi creneluri sau clupă 
tch11ica lor de construcţie , toa te prezcntînd caracteristici 
:ilc arhitecturii romanice, ultimele cercetări a u încadra t 
constrnirca acestei fortificaţii în perioada cuprin ă între 
pragul secolelor al XIII-lea ş i al XIV-1 a, apr ciindu-se 
că a avut o legătură directă cu c tatea Severinului15, 

aflîndu-sc deci în mod asemănător sub stăpînire româ
n ască în tot cursul s colului al XIV-lea şi începutul 
celui următor. 

Jn partea muntoasă de nord a ţării au fost ridica te 
pe cursul principalelor rîuri ma i mult cetăţi şi puncte 
for tificate cu rol defensiv însemnat, avînd drept scop 

11 M. Davidescu , op . cit „ p. 30. 
12 M. Davidescu, Cetatea Grăcleţul.ui, in „Drobeta". 1978, p. 

119. I 

13 Ibidem , p . 120 şi planşa 2 (p . 122). 
14 M. Davidescu, op . cit ., p . 34- 35; idem, Cercetările arheo

l ogice din Ostrovul Banului - Golul - Gur a Vă'ii (judeţul M e
heclinţi), în „Revista muzeelor ş i monumentelor - Monumente 
istorice şi de artă" , 1, 1977, p. 42, fig. 6. 

15 Ibidem. 
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F'i g . 5. P ianul cet[1 ţii de fa Oratia ( Argeş ) . 

controlarea căilor de acces dinspre Transilvania, spre a 
ani hil a politica de expansiune a regatu.lui ungar asupra 
tînărului stat muntean., manifestată de-a lungul întregu
lui secol a l XIV-lea. Deşi cons truite anterior domni. i lui 
Mircea cel Mare, acesta 'l e-a otHizat, întreţinînclu-.l - în 
perfectă stare de folos ire, datorită aprecierii la jus ta 
valoare a importanţei lor strategice deosebite. 

Astfel, în cheile Argeşului, în apropierea vechiului 
oraş de reşedinţă domnească, pe o înălţilm e stincoasă în
'Conjurată de pante abrupte, se afla un turn de pază şi 
apărare ele formă paralelipipedică cu · ecţiunea pătrată, 
avînd laturile de cca 8,50 m la partea exterioară, con
struit clin piatră brută legată cu mortar16. Cele trei ni
veluri ale acestui turn erau separa te prin planşee al
cătuite din grinzi de lemn, accesul la partea s uperioară 
făcîndu-se la cel de-al doilea cat prin intermediul unei 
scări mobil~ . în mod asemănător altor construcţii con
temporane cu funcţie similară. La nivelul intrării, pe 
latura de nord, se mai păstrează urmele unui gol ele 
tragere (meterez), ceea ce dovedeşte ros turile nedisimu
late de apărare pe care le-a avut acea ·tă cons trucţie. 
In jur ul nucleului iniţial, r eprezenta t de turnul descris, 
ce datează, clupă părerea cercetătorilor, din prima jumă
tate a secolului a.I XIV-lea, s-a adăugat la mijlocul se
colului urrnăt01· , priobabil din porunoa lui Vlad Tepeş, 
o curtină flancată de turnuri semicilindrice amenaJate 
prntru uzul artileriei17, luînd as tfel naştere o adevărată 
fortificaţie inexpugnabilă, datorită în bună parte ş i con
figuraţiei terenului de amplasament. De dimensiuni me
dii, lungimea , după lucrările de amplificare, măsurd 
aproape 60 m iar lăţimea în jur de 10- 15 m (fig. 4); 
întăritura de la cheile Argeşului a fos t cunoscută pe 
parcursul existenţei sale sub denumirea de Cetatea Poe
nari. Printre materialele ceramice descoperite în cursul 
cercetărilor arheologice desfăşurate aici în anul. 1970, 
cu prilejul acţiunii de conservare şi consolidare a ruine
lor, au fost identificate numeroase fragm ente caracteris
tice sfirşitului secolului al XIV-lea şi începutului vea
cului al XV-lea1B, ceea oe dovedeşte o intensă utilizar e 
a fortificaţiei de la Poenari în timpul domniei lui Mircea 
cel Mare. 

Pe cursul superior al Dîmboviţei, de-a lungul căruia 
cobora importanta cale de comunicaţie şi negoţ ce venea 
din Transilvania prin Braşov şi Bran către oraşele de 
reşedinţă ale Ţării Româneşti, Cîmpulung şi Tîrgovişte, 

se aflau amplasate în cea de a doua jumătate a seco
lului al XIV-lea alte două cetăţi de piatră cu importanţă 
strategică deosebită, la Cetăţeni şi Podu Dîmboviţei, am
bele în judeţul Argeş. 

Prin cercetările arheologice efectuate în timpul din 
urmă la Cetăţenii din Vale, au fost depistate pe platoul 

16 Gh. I. Cantacuzino, op. cit., p. 108. Descriere.a , în conti
nuare, a acestei fortificaţii este făcută după autorul citat. 

11 Ibidem, p. 114. 
18 Ibidem, p. 11.11. 

aflat între două pante abrupte al înălţimii s tîncoase care 
s trăjuieşte îngusta vale a Dîmboviţei - o adevărată 
fortificaţie naturală denumită de localnici „Cetăţuia lui 
Negru Vodă" - vestigiile une i cetăţi geto-dace din care 
se mai păstrează r es turile unui turn ş i ale unui zid, 
ambe le r ealiza te din pia tră cioplită rudimentar, primul 
situat în zona de nord iar al doilea pc la tura de sud a 
platformei. Un alt zid din piatră legată, de astă dată, 
cu mortar, avîncl o grosime de 1,5 m, care mărginea 
la tura ele nord a ce tăţii a fost a tribuit de cercetători, 
prin materialele a rheologice descoperite, perioadei me
d ievale, deterrninîndu-s , totoda tă, şi durata relativ în
delungată de funcţionare a fortificaţiei, din cea de-a 
doua jumătate a secol ului al XIII-lea pînă în prima ju
mătate a secolului al XV-lea 19, cîn.d pe locul întăriturii 
se organizează un schit rupestru. Numeroasele obiecte 
de armament depistate ca: pinteni , scări de şa, virfuri 

o ' 10 1~ ;o 15"1 
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Fig. 6. Pla nul cetăţii de la Tabla Buţii (Prahova). 

de săgeţi, bolţi de arbaletă şi o buterolă de sabie, precum 
~i urmele lăsa te de confruntări armate purtate pe aoeste 
locuri2°, între care, poate, şi cea din 1369 a românilor 
conduşi de Dragomir „castelanul" de Dîrnboviţa împo
t riva oştilor conduse de voievodul Transilvaniei, Nicolae, 
sînt dovezi certe ale existenţe~ unei puternice fortifi
caţii ce ar putea fi identificată cu cetatea Dîmboviţei, 
atît de des amintită documentar în decursul secolelor 
XIV-XV. Deşi zidurile perimetrale ale fortificaţiei de 
la Cetăţeni nu se mai păstrează decît fragmentar dato
rită distrugerii în scopul recuperării materialelor sau 
prin prăbuşirea lor în vale, neîngăduind astfel conside
raţii\ mai ample asupra formei sau dotărilor speciale cu 
care, desigur, va fi fost înzestrată, este de presupus că, 
ţinînd seama atît de poziţia naturală greu accesibilă, 
ce domina întreaga zonă într-un punct unde albia Dîm
boviţei se îngustează putînd fi mai uşor de controlat, 
cît şi de poziţia strategică din punct de vedere geografic 
a amplasamentului, cetatea ocupă un loo eminent în 
cadrul sistemului defensiv al întregii ţări. 

Este important de subliniat că fortificaţia de la Ce
tăţenii din Vale era în legătură nemijlocită ou aşezarea 

19 D. V . . Rosetti , Şant"ierul arheologic Cetăţeni, în „Mate
ria le", VIII, 1962, p. 84 passim; L . Chiţescu, Cercetări arheolo
gice la Cetăţeni, judeţul Argeş. în „Cercetări arheologice", II, 
1976, p. 170-.177. 

20 Ibidem. 
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Fig. 7. P lnnul C'eti1\.ii T urnu (T0l eo l'Jl1an). 

aflntă p ter a ·a cc ·c desfăş ur;:i î n. evul mediu pc malul 
s t.îng al Dîmboviţei\. În aces t loc cercetăr i le arheologice 
a u identifi cat ruin.ele a tre.i bi se rici cl in. care un a, cca 
mai veche, e ra de plan triloba t , i ar alte două de plan 
mononavnt. Două d intre lăcaş urile respective au fost 
dn tatc cn fun cţion înd în perioada secole lor XIII- XIV. 
iar cca el e-a tre ia, co n strui tă în curs ul seco lului al 
XV-lca , a fos t utilizată, cu un ele trc111sfo rmări pîn ă în 
secolul al XVIII-len. 

La 5 km nord de Rucăr , în decursul ev ului mediu 
însemn at punct de vamă , vechiul drum ca re cobor a din 
T ra nsilvania s pre Tara Românească era .-upravegheat 
de o m i că întări tură din piatră s ub n um le de cetatea 
Oratiei, afla tă în prezent la marginea satului Polu Dîm
bov i ţei. Ca şi alte întărituri construite în zona muntoasă 
a ţinutului dintre Carpaţi şi Dunăr p e p arcurs ul .-eco
lclor XIII- XIV ş i această fortificaţie se af la amplasa tă 
pc platoul unei proeminenţe s tîn coase, mărginit de ver
sa nţi abrupţi către vest şi nord -vest , continua t apoi l a 
es t de dealul numit al Sasului. Atît pe latu ra el e nord, 
unde se află albia unui torent, cît şi pe cea ele sud, 
cetatea e ra apărată n atural de pante scurte şi r epezi. 
Pentru asigurarea unor condiţii sporite de apărare în 
zon ele m ai vulnerabile dinspre s t ş i sud, a fost săpat 
în s tîncă un şa nţ de apărare la t ele cca 10 m şi' aclînc 
de 4 m , dublat pe la tu ra de sud ele un zid gros de aproape 
2 m, acum dispărut, amena ja t se pare în mod special 
pentru a a păra intrar ea în cetate aflată pe această ul
timă latură. Zidurile perimetrale avînd o grosime ele cca 
2 m închideau o suprafaţă poligonală neregulată asemă
niHoare formei unui romb, a cărui diagonală mică dis
pusă pe d i1 11eoţi a no1'cl-est sud-ves t măsura aproX1i m ativ 
20 m . Colţul de nord-es t şi laturile adiacente erau apă 
rate el e construcţia unui turn de plan semicircula r deschis 
către inte riorul cetăţii. Planul fortificaţi ei de la Ora tia, 
adaptat cu multă abili tate form ei ter enului, se caracteri
zează prin rotunjirea colţurilor ce încadrează latura de 
vest, pe cînd unghiul sud-estic avea o formă ascuţită, 
aidoma unui pinten (fig. 5). Unele amenajări interioare, 
destina te în primul rînd adăpostirii grupului restrîns de 
apărători ai cetăţii , ocupau zona ele sud-est a curţii ş i au 
fost distruse în urma unui a tac violent urmat de incen
diu, ai cărui martori au fost găsiţi de arh eologi sub form a 
unor grinzi de lemn carbonizate şi cenuşă sau resturi 
de obiecte cum ar fi bucăţi de sabie, pinteni, potcoave, 
catarame, lam e de cuţit, cuie precum şi mteva ghiulele 
de piatră21 . 

Paramentul zidului de incintă a l cetăţii de la Oratia, 
a tît la interior cit şi la exterior, este alcătuit din blocuri 

21 Cf. Gh. I. Cantacuzino, op. cit., p. 123. 
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de piatră el e cari eră, ele manme mijlocie, cioplite sumar, 
îm păn a te cu pie tre de mici dimensiuni. In interiorul 
aces tei z id ării uscate , care a servit drept cofraj, a fost 
1.urnat em plectonul format din pietre m ijlociii si mici 
înn ecatc în morta r, r ezultate în bună parte din' ciopli
tura blocurilor de pa ram ent . 

Săpăturil a rhco.logicc efectuate a ici mai întîi de Gri
gore Toci lescu , în mrnl 1905, şi a poi de un colectiv de 
ce 1:cetători , în a nii 1968- 1970, au depistat, pe lîngă 
obiectele . enu1:ner~1te ma i sus, un m a terial ceramic frag
mentar datab1l catrc sfî rşitul secolului al XIV-lea pre
cum şi ! ouă mon ede em ise de Mi rcea cel Mare 

1

ffăs ite 
î r: in~erior~I .. etăţii , J?C pămîntul dep us la parte'a ~upe
n o; 1ra a stmc11, cons tituind elemente concludente pentru 
a co nchide că ri dicarea fo rtificaţiei el la Ora tia a avut loc 
în a doua :ju mătate a secolului al XIV-lea22. Aces tei 
ipoteze de datare îi adăugăm propria noastră observaţie 
priv itoare la tehnica de construcţie a zidului de incintă 
ele trad i ţie bi zantin ă, întru totul asemănătoare cele i uti
lizate la executarea z i dărie i caselor domnesti si a bi
se ricii -paraclis cl in cadrul cu rt ii clomnesti cl'e l~ Tîrao-

. • • b 

v1~te23 • precu m ş i la zidurile de cq:>ărare ale cetăţii Turnu, 
toate cdifi<;:ate clin in iţiativa lui Mir»cea cel Ma rc, aspect 
cc poa te fixa mo.mentul construirii micii forti ficaţii clin 
p i atră de la Orati a în anii domniei străluci tului voiev0d. 

O a ltă î ntă ritură el.în pia tră situată în zona ele munte, 
ce va fi fost l'idica tă tot de Mircea cel Mare, es te si 
ce tat ,a de la Tabla Buţii afla tă la o altitudine de 1300 m 
în locul unel e drumurile ce urcau de-a lung ul văilor 

T lea j . nului Ji ~cJ ~ j e r:i c~ulu.i , împreun ă cru cek de pe 
curs~nl e B17za ulut Ş t S.rnulu1, s uneau într-unul singur, 
:LI Tat~ rulu .r , cci:c c~ucea spre Tara Bîrsei. D r;; i risipite 
rn buna parte, z1cl unl e de contur a le noeste i cctăti se mai 
lJO~ în că c~ is t.in ge pl' P.lutoul înclinat al fos tei incinte, pe 
ll1 t r nsul care1a clc t.orminau un plan el e formă patrulateră 
nereaul ată apropia tă de cea a unui trap z, avînd lun-

Fig. 8. Infăţi şarea posibilă a cetăţii Giurgiu dup<'."t descrie~·ea 
lu~ \~a lerand de Wavrin. 

gimea laturii mari dinspre vest, măsurată la exterior, 
de cca 70 m iar a la turii mici opuse în jur ele 50 m. 
Trei dintre colţuri erau străjuite el e turnuri r ectangu
lare i eşite faţă ele linia curtinelor alăturate ale căror 
laturi variau între 7 şi 14 m. Un turn ele 

1

di mensiuni 
mult mai mari se afla am plasat către colţul de sud-est, 
de-a lungul latu rii sud-vestice, ş i era alcătui t din trei 
încăperi, cea medi ană comunicîncl cu interiorul cetăţii. 
Mai puţin obişnuită în cadrul fortificaţiilor româneşti 
ale epocii este am enajarea la o distanţă de aproximativ 
12 m a unui zid exterior, dispus oarecum paralel cu la
tura de sud-vest şi în prelungirea turnului care, prin 
modul de amplasare, închidea un spaţi,u de siguranţă 

în zona cea m ai expusă a, întăriturii, deoarece se pre
supune că pr in aces t loc se află intra rea (fig . 6) . Acest 

22 „Studii şi cercetări de istoric veche", t. 20, 1969, nr. 3, 
p. 497; t. 21, 1970. nr. 3, p . 516; Gh. I. Cantacuzino op cit Ioc 

„_c:it. ' . ., • 

23 Cristia n Moisescu, Tfrgovişte. Monument11 iStorice şi de 
artă, Bucureşti, 1979, p. 45. 
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Fig. 9. Cetatea Giurgiu lui . P l an ul zonei clrS<"Opc ritc p rin ccr
C"di:11·i a1·heologirr. 

a pect este confirmat ş i de exis tenţa, în faţa turnului 
am intit, ce va fi adăpostit accesu] în cetate, a unui şanţ 
de apărare săpat în stîncă , a cărui trecere c r;:i, probabil, 
faci li tată de un pod ridicător. 

În ab enţa unor cercetări arh eologice ca re ::;ă ofere 
elemente cît de cît sigure, datarea cetăţii de Ja Tabla 
Buţii rămîne în domeniul prezumţiilor, ea fiind deocam
dată posibil ă doar pe bază de criterii tipologice ş i a 
cercetăr ilor ş i observaţiilo r sumare efectuate la supra
faţă24. Întrucît din punct de vedere p la nimetr ic cetatea 
prezintă ana logii evidente cu alte fortificaţii de plan 
poligonal dotate cu turnu ri patrulatere de colţ, cum sînt 
cele de la Giurgiu, Suceava , Neamţ, sau cu altele aflate 
în regiuni învecin ate, toate rid icate către sfîrşitul seco
lului al XIV-lea, iar fragmentele ce ramice, în p arte 
smălţuite, recoltate la suprafaţă tipice pentru seco
lele XIV-XV, s-a emis ipoteza - ce urmează a fi con 
firmată prin viitoare cercetări arh eologice - că ar npar
ţinc secolului al XIV-lea, funcţionînd, după cu m atestă 
cîteva izvoare documentare m ai tîrzii, o lungă perioadă 
ce se întinde pînă în secolul al XVII-lea25. Indelungata 
utilizare a cetăţii de la Tabla Buţil· poate fi pusă atît pe 
.eama funcţiC:' i saîe de apărare a h otarului de nord al 
\ă rii ş i de pază a drumului de comerţ către Ţara Bîrsei, 
cît ş i pe faptul că aici se afla un însemnat punct vamal, 
după cum îl indică însuşi toponimicul. ln acest loc se 
făcea numărătoarea, în scopul vămuirii, a butiilor de 
vin şi ţuică ce veneau din podgoriile şi livezile aflate 
Intre rîurile Buzău şi Prahova, spre a fi trecute m ai de
parte în Transilvania. 

Mutarea centrului de rezistenţă pe lini a Dunării , ca 
urmare a apariţiei pericolului otoman în ultimele dcuă 
decenii ale secolului al XIV-lea, a determinat domnia 
să întreprindă o serie de măsuri defensive m a teriali zate 
în primul rînd prin ridicarea unor fortificaţii temeinice 
în această parte a ţării. In consecinţă, Mircea cel Mare 
a luat iniţiativa constr uirii celor două cetăţi din piatră 
de la Turnu, situată în imediatn apropiere a confluenţei 
Oltului cu Dunărea, şi de la Giurg iu, amplasată pe o 
mică insulă din faţa localităţii alătura te care i-a împru
mutat numele. 

24 Gh. I. Cantncuzino, op. cit„ p. 134-135. 
25 W. Horwath, Die Kreuzburg und cler Bosauer Pass, în 

,Das Burzenland", IV, 1, 1929, p. 52-54 şi fig. 46. 

C un o · cută ~ i sub n u mele de Nicopolca Mică, după 
mm1e le c tăţii Ni copole c.l e pe malul dr pt al Dunării 
în faţa că r ia se afla, sau Holăvn ic, cum es te menţionată 
în urw le iz voare e pigraficc s<-1 u c1.1 rtograficc ale v remii 
fortific:u ţi a. ele la Turnu este n}.e nţionată documentar pen~ 
t rn prima claUi în iuni e 1395, în legăturf1 cu recucerirea 
sa de Ja turc i ele către Si,g ismund c.l e Lu xemburg, co n
sicl crînelu-sc că a fost z i clit.~1 cu puţin în<.1in tc de a nul 
1 :rn;i26. 

Cercetăril e a rheologice, efectuat -' cu întreruperi între 
<mii l 9;35_ 1943 ~ i reluate a poi în J !"1 78, au icl cntificat 
ntît forma veche n . constrncţici dt ~ i cvoh1 ţ i<1 pbnimc
trică dc-<1 l un gul tiri1pului cît s-a aflat în :;; tare de î unc
\.iomt rc . Nucle ul ini ţ i a l al fortifi caţiei e ra alcătui t dintr-un 
t urn central ele fo rmă cilindrică, cu d iametrul ele 17,5 m 
la exte rior (fig. 7). Pm·amentu l zidului circular, g ros de 
pîn{1 la .'3 111, e ra alcăt ui t li n bl ocuri mari cl in piatră 
de tali e cl ispu ·e orizonta l şi ve r t ical , într ' a rc se afl au 
încctstn.1l c ş i c lc rnc ntc n :cupcrnt ' el e la v s tigii de ar
hitcctu r~t rnmană cl in zo n ă, împănate c u spărtură ele 
cărămidă. Ca şi la ceta tea Orntia, blocurile celor două 
fc ţ.c ale zid ului a u fost utili za te drept cofraj, în interior 
nf lîn d u-s un crn plecton fo rmat 'lin spăl'tură de p i c-ttră 
ş i mortal'. Pentru cr-i ·1sigu rn stabilitatea pc toată durata 
efectuării prizei, zid ul a fost consolida t , în lun_sul s:'.iu, 
cu gr in zi de lemn legate, din .loc în loc, c u bîrn tn_1nsver
s; tl e. La o d istanţă ele cca fi rn faţă de limi ta exterioa ră 
a turnului central, î ncă d in faza de î nceput, s-a r id icat 
u n zid ele in cintă disp us aprox imativ conce ntric, ca re a 
cunoscut mai multe etape c.l c reco n strucţi e ş i a mplificar e 
în decursul celo r patru secole ş i jumătate de folosire 
neîntrer u ptă a cetăţii. Iniţial , ;1ce."t zid real iza t, de ase
meneH, cl in piat.di cioplită de mărimi dif r i tc ce încon 
jura nucleul c •ntral, avea o formă plan im trică circula ră, 
u lte ri or fiind demolat ş i reff1cut în pa r te după un trase u 
poli.gornil; într-o alU'i fo ză de construcţi e m ai tîrzic a fos t 
căptuş it 1<1 exterior cu o zi dări e groasă de 2,5 m în ca re 
s-a conceput înglobarea peri m etrală a mai multor tur
n uri ele mici dirn ensiuni27. La e xteriorul zidului de in
c intă au fost prevăzu te alte clemen te defensive alcătuit e 
dintr-un şanţ la t de () m şi aclînc ele cca 2,5 rn, mărgin i t 
la inte rior de un zid cu contraescarpă în afară2B. Ma
te rialul ceramic descoperit cu prile jul cercetărilor ar
heologice u fost d<.1tat, pc bază de analog.ii, la sfîrşitul 
seco lului al XlV-lea şi începutul celui următor, confir
m înd u-. e ş i pc această calc faptul că întări tu ra de h 
T urnu aparţine ini ţ i a tive i constructive a lui Mircea cel 
Ma re. 

I ndi scu tabil , însă, c a mai rcd utabi.lă fortificaţi e con
s truiUi din porunca şi cu ch eltuiala marelui Mircea a 
fost cetat;ea Giurgiului . Amplasa r a sa a fo. t aleasă ]a 
suci -est ele oraşul eponim, pe un mic ostrov aflat p malul 
s tîng al Dunării, în locul und e principala cale ele legă tură 

şi n egoţ cc ve nea dins pre Transilvania şi centrul Mun
teni e i trave rsa flu viu] , ca apoi să mea rgă m a i departe 
către Penins ula Balcanică. Controlul per mane nt exercitat 
asupra acestui impor ta nt loc cc cumul a funcţiile de ora. , 
vad ş i port ln Dun ăre, pc care le străjuia, i-a sporit 
con.s ide rabil valoarea s trategică, păstrată, dealtfel, n ea
bătut t imp ele pes te patru veacur i, cît a d ăinuit la h ota rul 
de sud al Ţării Româneşti29 . 

26 G r. Io lorcscu , Cetatea Turnu (Turnu Măgurele) . în .,Re
vista Istor·ic[1 Români:-1", XV, 1945, 4, p . 4:32 pa:;sim . 

27 G h . I. Can tacuzino, op. cit., p. 142-143. 
28 Ibidem, p. 143. Importan tă e. te relatarea burgundulu i 

Jehan Wavrin ca re a v~'iz ut cetatea în 1445, amin tind de cle
mentul cc nti·al Cf~-1 co nstituia turnul rotund , de dimensiuni mai 
mari, înconju ra t de întărituri , barbaca ne şi o poartf1 sccund a rt1, 
.,poste rna", către m.alul Dunării („Ci'i l ător i stt'Liini despre ţ~iril c 
româ ne", voi. I, Bucureşti , 1968, p . 113-117) . 

29 Intre niţii , burgundul Walernnd de Wavrin, parti cipa nt 
la campan ia a nti otomană de b Dunărea de Jos în a nul 1445, 
bun cunoscător a l fortificaţ iil o r din sud-estul Europei, menţio-
1rnazi'.1, în r ela tarea sa, că Giw·giu „este cea mai puternică ce
tate care se află pe Dunc1re" („Ci'.1U'i tori străini despre ţările ro
mâne", I, Bucure~ti, 1968, p . 68). 
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O fO lO 30 rn . 
Fig. 10. Pla nul cc trt ţ ii Eni !X1la (Tulcea ). 

Deş i m enţiunile docume nta r intern e ale cetăţii g iur
giuvene sî nt ceva m a i tîrzii - două documente CJpcu· ţi
nînd cance lariei lui Mircea ce l Marc şi semna te de 
aces ta precizează, primul, c{t a fost emis „în cetatea noastră. 
Giurgiu" la 23 septembri e 140330, ia r a l doile a, a fos t 
scris „în ce tatea Giurgiu.lui" în 11 mai 140931 - p entru 
începuturile fortificaţ i·ei ridica te aici la sf,îrşit ul secolului 
al XIV-lea s tau mărturi e si alte două docume nte străine 
care confirmă ex is tenţa sa ' în această pe rioadă. Jn ord ine 
cronologic{t ele sî nt „Itine ra rul el e la Bruges" ş i „Codex 
La tinus Paris inus", ce.l dintîi data t între 1380 ş i 1 39 03~, 
iar următorul nu cu mult îna inte ele a nul 139633. 

Singura descrier e el e epocă mai cuprinzătoare a.-upra 
înfăţişă rii fortifica ţie i de care n • ocup{tm apa r\:inc cava
lerului burgund Walerancl de vVavrin, care, în 1445, ve 
dea „o cetate foarte puternică, pătrată, cu patru laturi 
lunqi de zid ,~l la colţul fiecărei laturi era cUe 'lln turn 
foai·te mare, cu totul pătrat, şi cel 1na·i mic clin aceste 
turntt.ri era mai mare decî t turnul Tnrcan (Turtucaia, 
n.n .) şi tot astfel întărit cu gherete ,';i galerii de lemn 
(drumuri de s trajă şi el e apărare, ·n.n. ). Şi erail înspre rîu 
două mici parnpete ele Z'icl care porneau ele la cetate 
a,jungîncl pînă la acel rîu ,r;i la capetele lor erau de 
asem enea două turnuri tot aşa de întărite cu galerii ca 
şi la celelalte"34. 

Deş i nu precizează dacă turnurile erau cons truit în 
inte riorul ce tătii sau flanca u zidurile sale exterioare , 
a tunci cîncl d e~crie confruntarea dintre arma ta creştină 
şi garnizoana o tomană împresura tă, burgundul menţio
nează că artile ria de asediu trăgea „între turn şi zid"35, 
ceea ce dovedeş te că fortificaţi a ar fi avut turnurile dis
pu e în afara limitei zid ului de incintă, cu înălţimea de 
patru picioare (cca 8 m )36 (fig. 8) . 

Cercetările arheologice întreprinse în ultimul d ceniu 
la ceta tea medievală a Giurgiului au depis ta t opt faze 
succesive de con ·trucţie , refacere şi amplificare37. Prima 

3J Hurmuzaki-Dc nsuş i a nu, „Documente priv itoare la is tor ia 
româ nilor", vol. I, partea. 2, Bucureş ti 1890, docum ent nr. DCL'll, 
p. 824. 

31 „Documenta Romaniac Historica", B, voi. I, docum ent nr. 
35, p. 77. 

32 „Călător i s tră ini ... ", op. cit„ p. 25. 
33 I. Dimitriu-Sn agov, Ţările române în secolul al XIV-Zea. 

Code:x: Lati nus Parisinus, Bucureş ti, 1979, p. 86- 87. 
34 „Călărtori s tră ini . .. ", op. cit„ p. 103. 
35 Ibidem, p. 104. . 
36 P e baza descri e rii lui W.alera nd de Wavrin , arheolog ul 

Dan Căpăţîn ă a p ropus o re on. t ituire grafică a înfăţ iş~i rii c.-e
tă ţii în această peri oadă (Cerce tări . arheologi ce la cetatea m edie
vală ele l a Giurgiu, în „Studii ş i m ateri.a le de m uzeografie ş i 
istorie mi lita ră ", m. 16/1983 , fi g. 1, p. 151). 

37 După o primă campanie de investigaţie întreprinsă î.n 
toamna a nului 1955 (cf. I. Barnea. P. Cemovodeanu, C. Preda , 
Şantierul arheologic Giurgiu, în „Materiale şi cercetă ri arheo
log ice", IV/1957, p . 219- 235), cercetările · arheologice, d astă 
da tă sistemati ce, a u fost r elua te după două decenii sub egida 
Muzeului Militar Centra l ş i a Comitetului de Cultură ş i Educa
ţie Soc i a.listă al Jude.ţului .Giurgiu şi continuate, fără intrer:u
per e, pină în . prezent. Rezulta tele au fost publioate in 1983 
(vezi supra n,ota 36) . şi comunicate în cadrul sesiunilor naţionale 
anuale de rapoarte arheologice. Descrierea diferitelor etape .. de 

50 

construcţie , ante rioară domniei l ui Mircea cel Mare, 
deş i presupusă de cercetători a fi o intervenţie a primi
lor Basarabi, după tehruoo de conshrucţic poa te fi atr.i
buitrt ma i d egrabă stăpînirii bizantine la Dunăre, dintr-o 
epocă mult anterioară sfîrş itului secolului al XIV-lea. 
Acectstă primă fortifica ţi e, reprezentată de un tum cu 
traseu poligonal înscris într-un ce rc, avînd diametrul ele 
cca 13 m, era construită din blocuri mari de ca lcar fă
t uite la exteriot· si încad ra te de cîte 3- 4 asize form a te 
~lin cărămiz i rom~ne r efolosite, dispuse ~i p e verticală, 
după binecunoscutul procedeu bizantin de construcţ i e. 
Fă r{1 s ită într -un moment n epreciza t şi în cond iţii neelu
cidate pîn{t în prezent d e ce rce tarea arheologică, prima 
î ntăritur{t a fost înglobatft în cadrul .fortificaţiei ridica te 
de Mircea cel Marc , care o tra n sformă în turn de colţ 
(fig. 9). în aceas tă s itua ţi e , zidul d e incintă a l cetf1ţii 
co;is lrui te .la s fîrsitul secol ului al XIV-lea s-a adosat 
'l. idu lui fo rtifice1ţic l din faza iniţială, lîngă colţul său ele 
nord-es t. Ca ~i la î ntăritu ra precedentă, zid urile cetă ţii 
d in cea de-a doua e ta pă con s tructivă , d eosebită ca tehnidt 
'? i uspcct ele prima, a u fos t r ealiza te tot din blocuri m ari 
tl piatră făţuită la exterior, cu o grosim e de cca 3 m, 
c mplectonul avînd în compoziţie s părtură din pia trf1 de 
ca ri e ră î n ecată înt r-un morta r hid ra uli c cu proprietăţi 
hiclrofugl'. P entru as igurarea s ta bilităţii zid ărie i pe tim
p ul efectuării pri'l.c i liantului , în gros imea z idăriei au 
fost introduse g rinzi de lemn , ale căror locaşuri mai sînt 
vizibile. Pînă la sfîrş itul campa ni e i d e săpături din anul 
JD85 , zidul el incintă al cetăţii cons trui te ele Mircea cel 
Marc a fos t cerce ta t pe o lungime d ~ pes te 30 m . La 
o cli · tanţf1 de a proximativ 12 m n ord-es t de locul în 
care z icl u.l faze i a II-a a fost ad osa t construcţie i prece
dente, ·-a depis ta t o scară el e acces la un m ic turn pris
matic cu secţi un ea triunghiula ră - asemănător, m ai cu
rîncl, unui contrafort puterni c avînd la tura de cca 5,5 m 
- precum ~i o alta cu ca re face pandant pe la tura opusă 
d ins pre s ud, des tinată probabil unei funcţii s imilare. 

În campa niile viitoare, cercetările a rheologice şi-au 
propus să urmărească în principal la turile de vest ş i de 
es t a le ce tă tii d e la sfîrsitul secolului al XIV-lea ş i să 
identifice t~murile de colţ afe rente aces tora. Celelalte 
şase faze ele construcţie ca re : -au s uccedat ;în timp la 
ce tatea Giu rg iului pînă către 1800, aparţin unor ini ţ i a
tive turceş ti, cu excepţia cel i de la finele veacului al 
X VI-lea, pc care cercetătorii au a tribuit-o campa niilor 
antiotomane cond use ele Mihai Viteazul. Părăsirea de
fin i tivă a fortifi caţiei giurgiuvene a avu t loc în anul 
1829 , dată clupă care ruinarea· şi di s trugerea sa, datorate 
în cea m a i m are măsură s ustragerii materialului litic 
de către constructorii m oderni, au condamnat- o la o 
dispariţie cv.as itotală, î.n rnu1'te zon pînă aproape ele 
nivelul fundaţiilo r. 

În urma m ar.ii invazii otomane din primăvara anului 
1420 conduse de sultanul Mehmed J3B, împreună cu întă, ..., 

ritura de la Turnu şi cu ce tăţile dobrogene Isaccea Şi 

Enisala , a căzut în mîinile turcilor, după lupte grele; 
şi cea de la Giurgiu. Fodificaţia giurgiuveană a n ecesitat 
apoi serioase reparaţii clin partea noilor stăpînitori, ce 
vor institui aici o puternică garnizoană şi o raia, care 
vor supraveghea politica internă şi externă a s tatului 
muntean pentru o perioadă ele aproape patru secole . 

Dintre principalele ce tăţi aflate în cuprinsul Dobro
gei, oîrmuită succesiv, după înlăturarea Hoardei de Aur 
ele la Dunărea de Jos, prin anii! 40 ai secolului al XIV-lea,' 
de arhonţii-despoţi Balica, Dobrotici şi Ivancu (Ter
ter) pînă în 1388, cînd vor fi integrate sistemului de-

construcţi e a cetăţii din prezentul articol a fol osit ambele surse 
de informare , precw11. şi 1.mele . date suplimentare rezultate din 
campania a nului 1985, oferite cu am abilitate de cercetătorul Dan 
Căpăţîn ă , căruira ii a ducem mulţumirile noastre ş i pe această 
cale. 

38 Anca Ghiaţă, Condiţiile instaurării dqrninaţ~ei ot!.omruie fn 
Dobrogea, în „Studii istorice sud-~st europene", . vol. I, Bucureşti, 
1974, p. 43-124. . . . 
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fensiv organjzat de domnul f'ării RomâneştP9, -dtl'torită 
stării lor precare de conservare , vom s tărui în rînclurile 
de faiă numa i asupra celei de la Enisala. Intr-adevăr, 
înt[iriturile de la Dîrstor (Silistra), Hîrşova, Isaccea şi 
Chilia s-au risipit în bună pa rte de-a lungul vremii, 
încît es te dificil ustăzi de reconstituit aspectul avut la 
sfJrşitul secolului al XIV-lea. In schimb, „cuibul el e 
vultm·i" de Ja En.isala mai păs trează în rujn ele actual e 
nu numai ceva din atmosfera de impunătoare severitate 
de odinfoară, ci şi pa rte din clem ntele de fortificHre cu 
care a fost î n zestra tă iniţial40 . 

Ridicată pc cel m ai înalt promontoriu stîn.cos care 
domină în. nord-estul Dobroge•i îmore jua·imile uscatului 
~i apele lacurilor Razelm ş i Babadag, pînă departe în 
zona Deltei, cu scopul evident de a preveni pătrunderea 
dinspre lagună a unor eventuali h1vaclatori, această ce
tate se presupune a fi o realizar e a genovezilor din ul
timul pătrar al secolului al XIII-lea40, stabiliţi aici cu 
interese comerciale, în plină perioadă de stăpînire bi
zantină la Dunărea de J os. 

::'l !Vl 
- I 

I- ig. ll. Planul parte rului cetăţii Br;rn (Bra~ov ) . 

Zidurile de incintă, groase de 1,50 pînă la 1,80 111, 

construite după un tmseu poligonal n eregula t, sînt alcă
tuite din blocuri de calcar de m ai mici dimensiuni, cio
plite sumar, aşezate în asize orizontale înguste, r elati v 
egale ca grosime. Către exterior, zidurile împrejmuitoare 
ale cetăţii, înalte iniţial de 6- 7 m, erau flancate~ cu ' Cîpt 
turnuri de apărare prevăzute cu meter ze la partea su
perioară, dintre care cinci orientate către zona cea ma i 
expusă, situată pe laturile dinspre nord şi nord-est, r e
prezentată de golful forma t din cele două lacuri arnin
tit.e mai sus. În aceeaşi direcţie, unde terenul coboară 

39 P . P . Panaitescu, Mircea cel Bătrîn, Bucureşti , 1944, p. 
212. 

~0 R. St. Ciobanu, Cetatea Enisala, în „Buletinul Mo.J:rnmen
telor Istorice", an XL, n'.r. '1, 1971, p. 27. 

în pa ntă către lacul H.azclm, la o di stanţă med ie de 50 m, 
cetatea Eni sala n fos t întărită suplimentar cu un zid de 
·.a părnrc lung ele cca 30 m, astăzi dem <:u1telat pc mari por-
1,iuni. dotat cu turnuri avîn'd secţiunea pătrată ~i hexa
gon a lă . Zona opusă, din spre sud, a cetăţii e ra bi111e as i
gur:ntă, pe lîngă latura lungă a inci.ntei, de s tînci n aturale 
mărginite de prăpăstii abrupte (fig . 10). Intra rea în cetate 
se> făcea pe sub o ponrtă cu a rcadă dublă, avîncl o dcs
chid<>re în a ltă Ia exterior, clispu.-ă lîngă colţul sudic, pe 
Jaturci dt' sud-est, unde c rn străjuită de un turn m asiv 
alăturat, avînd în plan o formă hexagonală . Zidurile tur
nului „marc" se mai ridică şi astăzi cu cca 6 m deasu
pra curtinei, la rîndul ei păstrată pc înălţimi de pînă la 
5 m, doar cu 1- 2 rn m a i coborîtc foţă de cota avută ini-
1,iaJ. Nu putem trece cu vederea tehnica de lucru a zidu
rilor, în grosimea cărora au fos t introduse, la dive rse înăl-
1,:imi, grinzi de lemn sub form a unor grătare, în dreptul 
lor aflînclu-se, la exterior, loca~uril c de încastra re a tra
vie rselor orizontale a le schel ă riei. Cîtorva -as ize de blocuri 
clin piatră le corespunde în. grosimea zidurilor un rost de 
egnliznrc a morta rului - arază - p este cn rc se aşezau 
grătarc'l e din grinzi de lemn ce asigurau s ta bilitatea zi
dăriL'i pc timpul efectuării prizei . Emp1cctonu1 es te for
mnt şi a ici clin spărtură ele pi atră în ecată în morta r de 
v<1 r hidrnuli c41. 

Pt• faţa inte rioară a laturii de suci-es t a incintei se 
adosa o construcţie din pic1tră dic• formă patrula teră, pro
babil locuinţa oonwncla ntului gnrnizoanei , clin care . c 
mai păstrează doar fundaţiile . în incintă s-au m ai afla t 
construc1;ii clin lemn clc.-tinatc el f pozite.lor sau adăpos tirii 
garnizoa nei milita re, care se pa rc nu depăşea un nu
măr de 150- 200 de oameni 42. 

În urm a primei mari in vnzii a t urcilor otom an i clin 
<1t1 ul l:l8 fl genovezii au aba ndonat cetatea după care a
ceasta va intra în posesiunea lui Mircea cel Mare. Din 
v remea domniei sale s-a desco perit un tezaur mone tar, 
;1s pect cc ilustrează, pe lîngă altele, importanţa fortifica
ţi e i ele ]a Eni sa.l a în e<1clrul s is temului politic, 'Conomic şi 
militftr <1l Tării H.omâneş ti la sfîrşitul secolului al XIV-lea 
şi în cx'putul c.elui următor, pînă în mom entul r ecuceririi 
ci de către turci î ntîmplată în a nul 1420. Şi m a i în a intP 
ca ~i după această dată, prin poziţia s tra tegică importantă 
deţinută 'l a g uri.le Dunării, el e unde domina cu a utoritate 
prin soliditate ş i manme celelalte cetăţi clin no rdul 
Dobrogei, cetatea Enisala şi-a păstra t un rol po.li tico-n1i
litar emin e11t timp de aproape trei secole, pînă cînd ros
turile pe ntru care H fos t crentă înc 'tează, odată cu mu
taren hota relor el e nord ale Imperiului otoman î n zo na 
Bugeacului , în c:ursul VPacu.lui a l XVI-l ea. 

Printre fortificaţiile ele zici stăpînite de Miroea cel 
Marc pc te ritoriul ţinutului românesc aflat dincolo de 
munţ.i , în Trrn1s ilvani1a, ccn mai reprezen ta tivă a fost, 
fără îndoială , cetatea Branului, atît clin punct de vedere 
arhitectural cît şi al funcţiunilor milita re şi >conomic 
îndeplinite. 

Cea clintîi informaţi e documen tară asupra începuturi
lor acestui punct întărit da tează din 19 n oiembrie 1:177 
ş i este cuprin să într-o scrisoare privilegiată adresată de 
regele Ungarie i Ludovic I d'Anjou locuitorilor oraş ului 
Braşov, prin care le confirmă stă pînirea mai multor sate 
din Ţara Bîrsei, acordînclu-lc, totodată, un e.le înlesniri 
drept rcoompensă pe ntru că „ele bunăvoie şi nesiliţi ele 
nimeni" s-au ofedt să construiască, cu chcltuila lor, noua 
c tatc a Branului, în care urma să fi e instalată o garni
zoană ele m ercenari condusă de w1 oastelan43. P e locul 
construcţiei din pi atră din secolul al XIV-lea a exista t 
anterior o întăritură ele lemn ridicată de cavale rii teu
toru, probabil ele un Dietrich fapt ce i-a r explica numele : 

41 lbid.em, p . 25. 
~2 Ibidem . 
43 J\rh. S t . Braşov. Fond Privilegii, nr. 16 (A. M. Hencgmiu, 

Cetatea Bran, Bucureşti, 1963, p. 3). 
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Piatra lui Dilrich (Lupis T ydri c i)44. Di s trusă în Limpul 
ma rii invazii tătc.1ro-mongo l c , a fos t rcedifi cat11 după m <l i 
bin de un. secol, a flînc.lu -sc pro ba bil în SL<H"C de fo losirL' 
î n că d in unu.l i:nn. 

După bătălia c.l c• la l{ovinc, pc Argeş, oî nd Mircea ce l 
Ma rc p i rcl Lc rnporar tronul Tării Homftnc·şti în fa
voa rea u zurpatorului Vlad, .'C' refugiază la BnlŞC)V, uncl l', 
în anul 1395, închc il' pc pi c ior de cgali b1tl' cu noscut u.I 
Lratat de alianţă c u S ig isrnuncl ci Luxe mburg , primind 
în s tăpînirc p c Jîngă ce lalca Bo.log,;.1 de Jîngă HUL'clin ş i 
pc cea ct Branulu i, ullim a fără domen iul ulcăluil din nu
m e roase sa le, în ·co pul fortificării c' i pcnlru a apărn lrc
că tor il c din s pre munţi împotriva ·w1 i l'V ntualc invaz ii 
turceşli45 . Apa rten e nţa cfcct.i.vă a ce tăţii Br„tn la putri
rnoniul tninsca rpat in a l domnului Tării Homâneş li ne es te 
cun oscută şi clin izvoa re documenta r datate în p e rioada 
cu1 ilor 1412- 1419, cînd l a co nducerea sa au fos t des m 
naţi pîrcăla bi l'omâni46. 

on s iruirca fortificaţi e i de p - „Măgur-a cetăţii", p 
sub ca re c urge pîrîul Turcu, a p us in faţa meşte rilor eli
fi i[ problem e tehnice, l egat î n s p ia.l el e nivclar a 
stîncii ş i con olid8 rca e i cu m orta r pe ntru aşe:a;1rea fw1-
claţiilor. Îna inte ele a ajunge lH ociatea propriu-z i să, atc1-
ca torii urm a u să înfrunic un prim ob ·!Jaco l cons Liluit clin 
două pîn zc paralele el e ziduri , m enit ' să cipcre t recătoa
rea dinspre munţi, p - unel - s tră bătea drumul ce v enea d 
la împulung şi Huoăr. Lucrate din piatră (l.esp ezi el e 
rîu), împăn ată pe a lo uri cu bucăţi de că rămidă, avînd 
ambele fe ţe al p a n1mc nlului te ncu ite, aceste ziduri ele 
a pă rare er au străpun se Un loc în .loc de goluri îngus te 
cJ tragere , ele formă dreptunghiulară, dispus p e două 
niveluri . Cel de J.a partea superioa ră av -a u ace? ·ul asi
gura t prin inte rm ediul un.e i galerii din lemn (drumuri el 
stra j ă ş i le apăra re) , c s tăzi dispărute. Din aceeaşi pocă 
el e început a fun cţionării cetăţii - pres upun că datează 
Zidul de incintă care mărgincş le curtea interioa ră cătr" 
s ud -vest, donjonul de p la tLu·a nordică şi turnul rotund, 
cărora li s-a u adăugat, ullerior, n urne roas a lte construc
ţii (fig . 11). 

Zidul de incinlă, construit clin piatră brută el e calcar 
cio plită sum ar, es te s trăbătut d două rînduri el m ete-
reze s itua te pe tot a tît a niveluri. Primul rînd al gurilor 
de tnagcre putea fi utiliz<i t de apărăfO["ii afla.ţi în curte::t 
interioară , p - cîn.d c 1 ele-al doilea corespundea eta jului 
secund al turnului rotund, car e avea accesul as igurat 
printr-o galerLe de lemn. 

Donjonul, mult m ai înalt d oît r estul clădirii, a mpla
sat în p artea de nord a cetăţii, este alcătuit dintr-o zi-

44 S t. Pascu, Voievodatul Trans'ilvaniei voi. TT, Cluj -Napora, 
1979, p . 298 . ' 

4s A. M. Henegariu, op. cit ., p . 10. 
46 Ibidem, p. 11. 
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Fig. 12. c tat n Boloua (Cluj). 
pla n !'ii sccţ i . longi ludinalf1. 

dă ri l' mas i vă s pr ijini lă direct pc o s tîncă ~ i s înalţţ1 P' 
patru ni vc Juri , a căro r kgătură in termediară ra focili 
la Lă prinlr-o sca ră cl in lemn , corcspun zăto· 1rc unui ~ ir d · 
gur·i de trage re cu ob locuw pc pivol. 

Turnu l roluncl, d es tinat de pozitului el e pu l'bc rc , aşc'-
1.n l în zo nu de s ud -vest a zid ului ele in cintă, nu mcti păs
lrcază aslăzi decîl în pa rit' z id ărict iniţială, cli s lrns~1 în 
a nul 159:l de l'xploz ia unui trăsn et î mpreună c u c urtirn1 
udi;1 cc nLţ1, clupă car L' a u fost r ' făcute î n forma care se 
vcdL• !:' i as Lăzi 47 . 

Din s lă pînir ' l c] om nilo1- munte ni Mirccct ~ i Miha il , 
în Hnu l J..11!.J ceta tea ir •cc' din n ou s ub jurisd icţ ia coroa
nei 111 ng hi a rc, ca a po i, în ultimii an i <1 i secolului et l XV-i ea, 
braşown ii s ă rcuşc'ască s-o n:-dobîncl cască în prnpri ta tca 
lor pc nlru o vr m c înd elungată oe a durat pcs lc p<ilrn 
seco lc .48 .În timpul . tăpînirii Branului de că tre Mircea 
cel Ma rc t:·s tv probabil să se fi exec utat unele luc rări 
de amp lificw ·l' ş i amcn·tjarl' intc l'io ·~ ră , cîncl a fost trans
format clin cl'ta l (cas trum), cum cs l a minLit l a 1:195, 
în ce1sle l-cc liatc (cas lcllum castri Thwe rch) , conform m e n
ţiunii documenlarc din anul 141949. Î n ac as tă pe r·ioe1d;1 
ş i alll' „ ce tă ţ i " med ie vale tran s il vane sî nt tran ·formale 
în „ ns teJe" 11o bilia1· înlă ri tc, des tina te să aclăpo.-tcască 
propri c larul sa u ad minis lralo rul domeniului fun ciar afc
r •n L. 

a urm a re a alian tc i mili ta re înche iate înlrc Mircea s i 
r •gc lc' U nga l'l i , dom~ul român a primit, împr un ă c~ 
Branul, nu cu mult înainte el e a nul 1399, fi i cetatea Bo
loga s itu ·1 Lă pe drumul oa re leagă Clujul de Orad a, la 
cca 15 km de Huedin, p e o înăl~imc oare domină o vastă 
zonţl H văii rişului R ep ede . 

Alcstată docum e ntar, m ai întîi la 1304, s ub form a 
„castrum Scb sva r" apoi , d in nou, în anul 1322 cîncl se 
aminlc~ tc de un cas telan „magis trul Des ideriu"so, ceta
tea Bologa e ra n eîndoi lnio mult anterioară. Cel mai 
v chi lem cnt component al fortificaţiei parc să fie un 
turn d formă prisma tică, în jurul căruia s dezvoltă, ri
clicală probabil după m a rea invazie tătaro-mongolă clin 
a nul 1241, o pînză ele ziduri cu un t raseu aprox imativ 
elipsoidal, n eregulat, oe uprincl , î n xt remita tea sa 
nordică, un turn de fonnă tronconică, înalt el e aproap P 
15 m . Incinta, în conjurată de zid urile el apărare , are o 
lungime de 81 m, form a sa alungită fiind d tc nninată el 

47 Ibidem, p . 29-30. 
48 Cf. t. Pascu. op. cit ., p. 299; A. M. H enegariu, op, cit., 

p. 12-14. 
. , 49 St-:-Pascu, op. cit ., p. 298. 

SJ ln „Doc ume nte pri vind istori a României", C. Tra ns ilva nia 
veac XVI, vo i. II, Bucureş ti, 1953, p. 41. P entrn istori cul cetăţil 
vez i _1 . ~ata ki, Ceva despre relaţiile Ţării Româneşti cu Ungaria 
la sfirşituz vea.culut al XIV-Zea, în „Studii ~i materiale d e isto
ric m edi e", II, 1957, p. 421-428; Şt. Pascu, Voievodatul Transil
vaniei, vol. II, Cluj-Napoca, 1979, p . 268-269. 
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configuraţ i a tc rl'nu lui. Laturile lungi a ll' ccl{1ţii c r·au fL1n
cate fi eca re de cîte un tu rn semicirculm· l<t L' :-.:.terior 'ii 
trapezoidal la interior, adăugate î ntr-o fo z{1 mai tîrzil', 
poa te încă d e .la s fîr <;> itul s eco lulu.i ·a .I XlV- lea sa u chia r 
ultcrior51 (fig . 12) . Întreaga ce tate ; 1n~ zidurile groase d t> 
oca 2,50 m, cons truite din piatră br ut{1 el e rîu, les pezi 'ii 
bolovani, r ecolta te cl in va lea a prop iatei up' :1 Drăgan u
lui. Zidăria C"S'te alcăt ui tă cl in o.s ize n~g ulatc>, o rizont.alitateo 
fiind asigurată , din loc în .loc, prin rînduri înguste de les

,pez i. Atît cur-tina cît ş i turnuri.Ic ele a păra re căr-cia i se 
adosează, sînt s trăpunse căt're păT~il e ce le rna i expUSl' 
unui ,atJac i na mic ele rnetcrezt: larg i, pPcvf1zute cu băn ci 
a menajate în gl afuril e fc rcs trefor . Pen tru a s pori capa
citatea defen s i vă a cetăţii , în :jurul turnului circula r di n
s pre norei a fost să pa t un 'ia n ţ ad în c, ale cărui urme sînt 
încă vizibi.le şi a s tăzi. Că lătorul turc Evlia Celcbi , care o 
vizitează pe la mijlocul secolului a.I XVII-.lea, apreciază 
că Bologa este „o cetate fnmwasă, cu şase laturi ş i bas
tioane trainice"52. După moartea lui M ircea cel Mare, 
1n anul 1419, c tatca es te prelua tă de Sigi smund de Lu
xemburg împreună cu feudul alcătuit clin 18 sa te (între 
care ş i tîrgul Hued in), r1e intrînd în patrimoniul r egaJ, ca 
a poi, către mijlocul secolului al XV-lea , să treacă în po
sesia famili ei Banffy53_ 

Intre fortifica ţiile s tf1pînite ele Mircea cel Mare, în 
cadml posesiunilo r sa1e tn~ nsoarpatine, o certă impor
tan ţă o deţin ea cetatea Făgăraşului, car e s trăjuia întreaga 
Ţară a Oltului. Ridicată injţia l ca c ~ tate ţărăn ească, ad i că 
a obştii looal nioe, ,a devenit 1apoi o cetate voievodală, ve
chimea sa fiind cru mult ma ma r·e deoî t cee dintîi a testare 
docum nta ră din anu.I 1291, cînd es te donată unui „ma
gister Ugrinus"54. Constuirea acestei cetăţi a fo ·t justifi
cată ele necesitatea apărării obştii ţărăneşti împotriva 
ofensivei feudale, ca a poi, după a jungerea ei în stăpînire 
feudală, să fie folosi'tă contra celor oare au înhintat-o. 
Prima întăritură din pămînt ş i lemn înălţată la Făgăr~ş va 
fi fost pe locul un de acum se păstrează toponimicul „Ceta
tea vech e" ridica tă, co nform traditie i consem nate de Le
topis ţul Cantacuzinesc, „Za anii · 6804 (1 295- 1296) în 
domnia Radului Negru55. Acest Rad u Negru voievod , fiin d 
nevoit să părăsească cetatea ce fusese dăruită împreună 
cu întreaga aşezare ·comitetului Ugrinus, s -a r fi retras că
tre munte, unde a construit o nouă cetate , de astă dată 
din z idă rie de piatră, la Breaza, pe raza localităţii epo
nime. După dărîmarea vechii cetăţi a Făgăraşului, poate 
chia r de Negru Vodă în momentul abandon ării ei , voie
vodul Ladislau K an a ridicat o nouă fortificaţie pe J.a 
anul 1310, înconjurată de ziduri m asive care închideau 
o incintă tra pezoidală56 . Stăpînită succesiv de voievozii 
ş i principii Tran silvaniei, de regii maghia ri, apoi ele către 

5 1 Vas ile Drăguţ consideră că adosarea tu;·nuri lor semi circu
lare laterale ar f i avut loc chiar în secolul a l XVII-lea, cu sco
pul de a înt reg i s istemul defensiv a l cetă ţii (Cetatea Bologa. 
Note prel iminarii), în „Revista muzeelor ş i monumentelor" 
Monumente istorice ş i d e artă, nr. 2, 1978, p. 43- 45. 

52 „Călători români ... ", vol. VI, p . 555-556. 
53 I. P ataki, art. cit., p . 427. 
54 Ion Ciupe, Făgă raş , Bucureşti, 1983, p. 24 . 
55 ln „Cronicari munteni", ed. M. Gregorian, voi. I , Buctu-

reşti, 1961, p. 83- 84. , · 
56 Cf. Şt. P ascu, ,op. cit., p. 262. 

F:ig. Ll.1 Planul ceti'tţi u de 
la Rrcaza (F'i'lgărnş ) . 

domnii munteni timp de a proape un veac, intre anii 1369 
<;> i 14fi 4, cetatea cl0 la Făgăraş a cw1oscut o n eîntreruptă 
activitate constructivă de extindere şi amp.lifi c<:n'e, l egată 
de preocupa rea fi ecărui proprieta r de a o ad ·1pta pe rma
n ent L.1 tehn ioa m ilita ră <1 vrem ii, a fl a tă în permanenţă 
evoluţi c57 . Astfel, pc .ln mi jlocu.I secolului al XVI-Jea, cînd 
" fost înzestrată cu patru turnuri nrnplas<1te la cele patru 
co.lţur.i înH ILc Ic cca 1-! rn, era con s id erată de Geo rg 
Hc-> ich esdo rfft' r ca fiind incx pugnabiJă58 , ia r G iovann
a ndrca G romo <;>t ia d t, în aceeaş i vreme, deţin ea un în
tins ci omeni u a l că lui t din 64 de satc59. 

O al tă ce tate ţă răn ească va fi ex ista t în zona ele nord
vcst a Ţ'ării Făgăra<;>u lui , am inti tă prin to pon imicul Ce
tate („possessione Csetal " ) în actul el danie emis de 
Mi rcea cel Ma re la 1391, prin care li se a tribui e egume
nu.lui St<mciu <;> i frate lui să u Călin oci na Scorei, scutită 
ele orice fel de dă ri6D . 

Deşi între Ţ' ctra Hornân cască ş i \.inutuJ Făgăraşului se 
inte rpun ea zid ul munţi l o r, lips it el e trecă to ri lesnicioase ce 
ar- fi permis e:unena ja rca un.or· dnunuri, ex is tau totuşi 
pasuri prin care se făcea l egătura, prin potcei îngus te , ac
oesibile cu piciorul sau căl are , precum <;> i tu rm elor de oi. 
De-a lung ul uncia dintre aces te poteci car e străbăteau 
munţii, leg înd Cîmpulung ul cu Ţara Făgăraşului , se află 
cetatea Breaza„ cunoscută d tradiţia locală sub denumi
r ea de „Ce tatea lui Negru Vodă". Reprezentînd, după 
ultimel,e .oercetă ri a rheologioe, o fortifioaţ i e vo i evodală 
românească ridica tă în jur ul a două turnuri cu . ecţiunea 
circulară la exte rior, datate cu probabilitate în a doua 
jumătat~ a secolului al XII-l ea61 (fig. 13), cei:.:'1.tea Breaza, 
ca ş i oea de la Bolog·i, cu care se aseamănă, se în ca
drează în rîndul 1î ntăr i t u rilO'r mai e·volua1te, oairacte.ristice 
secolului al XIII-lea, unde o pînză de zidu r i de fom1ă 
alungită închide unul sa u două tu rnuri circula re, prin fo
losirea cu multă abilitate a configura ţiei t erenului de 
amplasa ment. De altfel , zidurile incintei de la Breaza au 
fost încadrate cronologic la sfîrşitul secolului aLXUI-lea 
- îneeputul celui următo r, fiind suplimentar a pă ra te la 
cele două extremităţi, de es t şi ele ves t, ele şanţuri aclînci 
săpate în stîncă, dublate la exterior de valuri în alte de 
pămînt, dotate probabil cu p alisade62. Cît timp a s tăpî
nit Mircea cel Mare Branul, exista un drum .de legătură 
facil cu ceta tea Făgăraş ului , prin Tohanu Vechi ş i de 
aid, în continuare, cu cetatea Breaza. 

Revenind la teritoriul românesc de la sud de Cru-
paţi , vom constata în a nii domniei lui Mircea cel Mare 
ridica rea unui a lt tip d fortJificaţi,e alcătuită din pămint 
ş i lemn, care, în general, precede în timp apariţia cetă
ţilor el e zid, da r care, datorită apariţiei la sfîrşitul seco
lului al XIV-iea a pericolului otoman la graniţa de sud a 

57 P e la sfîr~ itul secolului a l XV-lea, Ioa n Gereb de Vingra d 
intenţi on a să construi ască la Făgăraş un castel: „in Fogoiţis 
q uoddam castellum seu forta!itum e rige re vellet" (apud Şt . Pas-

u, op . ci.t ., nota 76) . 
58 ln „Că lă tor i stră ini ... ", vol. I, p . 257, 493. 
59 Ibidem, voi. IT, p. 355, 432 . 
60 „D.R.H." , B, voi. I, p. 36- 39, nr. 15. 
6 1 Thomas Năgler, Cercetările din cetatea d e la Breaza (Fă

găraş ) , ln „Studii ~ i comunicăr i'', Mu zeul Brukentha l, p. 89-117. 
62 Ibidem. 
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Fig. 14. Ceta tea de pi:1mînt de la F rumoasa (Teleo rma n) . PL.111 
i:;; i pr ofil reconstituit. 

1.ării au fost utili zate pe soară l argă în cîmpia Dunării, . ' .... 
în special pentru fo r tifica rea unor aşezan . _ 

La Frunwasa în judeţul Teleorman, pe malul stmg nl 
rîului Vedea la circa 15 km n ord de Zimnicea, a fo t 
amenaj ată către anul 1400 o î n tăritură patrula teră alcă 
tuită din t rei rînduri ele valuri şi două şanţuri, clispu · 
concentric. După cum s-a constatat a rheologi c, în par
tea central ă cx ic<; tă un val cu palisadă avîncl un plcrn apro
xima tiv pătrat , cu la tura ele cfroa 43 m, 1apoi u1; a] doilea 
val cu t raseul recta ngula r şi , în sfîrş it, un ultim val ele 
plan trapezoidaJ63 (fig. 14). Palisa cl.a era forn: ată_ din două 
s iruri de pa ri de steja r implantaţi uşor oblic catre extc
{·ior, la o dis tanţă de 'lproape 4 m între ele ; spaţiul dintre 
cele două siruri de p ari era umplut cu pămî.nt bine com
pactat , su stinu t la teral de bîrne şi loazbe. Valur!l e ave_au 
o înălţime oare a jm1g a pînă la 3 m, ia r şanţurile o la r
gime de 8- 12 m şi o ad încime de 3,60- 4,5? 1:1 , astfel 
încît diferenţa de nivel dintre coam a valulm şi fundul 
santului măsura în tre 6 si 10 m64_ Fortificaţii rn dievale 
s imila re celei de la Frmnoasa au m ai fost sesizate a rheo
logic lîngă Roşiorii el e Vede la punctul „Cetatea Caza
cilor"65 şi la m arginea atului Frăteşti de lîngă Giu r
giu66, fără a fi însă înoadrate cronologic .. 

Dacă pentru apăra rea aşezărilor urbane clin Ţara Ro
mânească nu avem n ici un. fel de informaţie is torică certă 
sau urmă materială pînă la începutul secolului al XVI-lea, 

63 N. Constantinescu, Cetatea de pămînt clin secolul al. XJ V 
zea de la F1'umoasa (r. Zimnicea), în „S.C.I.V.", t . 16, m . 4, 1965 , 
p. 731-741. Scur t timp după r idicarea sa , la sfîrş itul secolului 
a l XIV-lea cetatea de Ia Frumoasa a fost dist rus[1 de un in
cendiu după care pe acel loc s-a dezvoltat în prima jwnt'1tatc 
a secoiului a l XV-iea o aşezare sf1tească. 

64 Ibidem. 
65 Cerce tă ri efectua te de Em . Mosca lu ş i P . Voivozen nu, cf. 

„Dacia", N.S., XIV, 1970, p . 458. . 
66 E. Comşa, S. Morintz, Cerce tări ar heologice în raionu l 

Giurgiu (regiun ea. Biu:m·eş t"i), în „S.C.I.V.", t . IV, nr. 3- 4, p. 
76,2. 

în schimb, a fos t demonstrată pc cale arheologică exis
k n ta Anumitor lucră ri ele fortifi caţj e a un or aşezări ru
rul ~ Ja sfîrsitul secolului a l XlV-Jea. Ln Basara bi, în 
jud~ţul Dolj,' a fo t cerceta tă o a~ezare sătească dat~tă 
]a rg în a doua jumăta te a secolului al XIV-Je~ , unde s-a 
con. ta ta t că sistemul de apărare era form at drntr-un val 
de pămînt cu pali sadă şi două ~ <:mţuri_67 . 

M.ai d a re a u fost investigaţiil e arheologice efectuate la. 
Coconi în judeţul 'ălăraşi , pe m alul v estic al M~stiş-
1.C'i , unde, pc un promontoriu inaccesibil cl in. trei pă1y de
oa rece e ra înconjura t de apă, s-a descoperit o alta aşe
zare> să tească care n funcţion at t imp ci -• o jumătate de 
veac n cli că din ultimele două decenii ale secolului al 
XIV~lca pînă în anii 40 ai secolului următor6~ . _ Această 
n~czare, cu o renrnrcebilă prosperita te cconom1: a , . a fo:t 
fortificată prin trei ~an ţuri dublate : u valun ele pa~ 
mînt, corespunzînd n t rei faze succesive de refacere ş1 
dezvoltare. Cele t rei refaceri , de fi ecare dată pe a lte tra
see, au fost dete rmin ate ele tot a tîLea di s trugeri vio!~nte, 
prin incendier e, probabil ca urm are a unor c~~np~rni. sau 
expediţii turceşti de prad ă, oe au avut loc, pe rmcl 111. J':rul 
anului 1395, la s f.fo-ş itul primului deceniu a l secolului al 
XV-lea si Ja fin ele clcocniului al t r eilea - începutul 
deccniuh;i al pa trul ea al aceluiaşi secol. Î ntăriturile au 
fost amplasa te în pa rtea expusă a promontoriului, după 
t rasee aproximativ -concentrice , cca ma i lungă lini,e el e 
fo rtifica re ca dimensiuni fiind renli zată în ultim a eta pă 

de refaceri. 
P e Jocul unde, în secolul nl XV-lea, v,a fi ridi oată prima 

curte voievodală a Bucureştilor a exista t, în t impul lui 
Mircea cel Ma re , o construcţie patrula te ră cu fun cţie 
administrativă ş i · militară, probabil un turn de pază aflat 
pc drumul cătTe Giurgiu , ce a r fi pu tut servi ca reşe
dinţă pîrcăl1abului el e Ilfov. De dim ensiuni r elativ m o
deste , Jaturi1 e măsurau 12 ş i, respecti v, 14,50 m, ceea ce 
co respundea ocupării unei s uprafeţe de te ren avîncl circa 
160 mp, fortifi caţia bucureşteană e ra alcă tuită dintr-un 
schele t clin lemn r idicat p e funda ţii de că rămidă, acope
r it cu o1an c69. Destin aţia militară a fost atribui tă şi ca 
u rm are a desco peririi unui şa n ţ cu o lăţime de pînă la 
2,.5 m, ca re o în co njura pc toate laturile. Puţinele ele
mente păstrate clin această con strucţie fac imposibilă 
oriCl' con. · i clcraţi e asupra cli spozi ţ.i e i pla nim etrice in te
r ioa re , impunînd prudenţă chiar asu p ra interpretării 
semnifica ţiei ş i funcţiei, presupuse de ce rcetăto ri70 . 

Concomitent cu tipurile de fortificaţii menţiona te mai 
s us, în v remea domniei lui Mircea cel Mare au existat 
preocupări evid en te pentru în tărirea, pe de o parte , a 
curţilor d omneş ti , între oare cca tîrgoviştcană oferă exem
plul cel mai co nc1udent, ia r pe de altă parte, a unor an
sambluri monastice el e prestigiu, ilust ra te în primul r înd 
prin m a rile cti torii ele la Cotmeana, Cozia ş i Tism ana. 
Pentru form area un ei imagini unitar e asupra arhitecturii 
;.1cesLor impor· tante m onumente de la sfîrşitul secolului 
al XIV-lea, sistemul lor ele apărare va fi prezentat într-un 
alt studiu, împreună cu toate con struc1;iile co mpon en te de 
care se leagă nemjjlooit. 

67 Cf. „S.C.I.V.", t. 20, nr. 3, 1969, p. 494-495; „S.C. I.V'.", 
t. 21, nr. 3, 1970, p. 515. 

68 N . Constantinesru, Coconi . Un sat clin Cîm pi.a Rornână 
în epoca lui Mircea ce l Bătrîn. Studiu ar heologic .~i ·istor ic, 
Bucureş ti, 1972, p . 43- 5:.l , 57-58; fi g. 4, 5, 7. 

69 P a na it I. Pa nait, Ceta tea Bucm·e.~tilor în secolel.e XJV
XV, în „Rev ista mu zeelor" nr. 4, 1969, p . :n 0- 318. 

10 Gh. I. Ca ntacuzino, op . cit ., p . 171. 
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