
COMPLEXUL MONUMENT AL AL MITROPOLIEI DIN TÎRGOVIŞTE. 
REZULTATUL CERCETĂRILOR ARHEOLOGICE 

P rnbl m le ridicate d apariţia şi evoluţ i a v chi l 
Mitropolii de la Tîrgovişte, cît şi puţinel infor

maţii privind acest important monument pentru istoria 
şi arhit ctura românească au făcut n cesare cer tări 
arh ologice în perimetrul ocupat, odinioară, de acest 
ansamblu. 

Secolul al XIX-lea a marcat distrugerea progr siv'ă a 
compl xului. Dezvelirea bisericii de către eterişti, în 1821, 
pentru a folosi tabla de plurn b la turnarea de gloanţe 1 

şi mai al s cutremurul2 din 1838 au dus la r uinarea mo
n um ent lor. La înd mnul arhit ctului · roan Schlatter, în 
1847, mitropolitul Neofit lua iniţîatlva reparării clădiri
lor3. în acest scop, s-a trecut la el molarea parţială a 
zidU'l·ilor crăpate ele cutremur, însă măsura nu a fost ur
mată de lucrările de r staurare propuse. Acest aspect este 
r 1 va t în 1866 de ătre G. Missail, car relata: „Din 
toate palatele, chi liel e, grădinele şi atencmţe l e Mitrop.o
liei din Tergovişte, n-a mai rămas nimic, nimic, nimic, 
decît trupul bisericii, care, cotropit şi el de pluoi, ne
qrijă şi pc!răsire , stă jălindu în mijlocul ruine lor [ ... J4. 

Un plan d situaţie executat în 1855 mai consemna nu
mai biserica, poarta de v st şi parţial incinta de zid de 
pe latura de v st5 (vezi planşa X). In 1884, Lecompte du 
Notiy începea studiile pentru restaurarea bisericii, în
cheiate, clin păcate, prin adoptarea soluţiei nefericit şi 
aspru criticate în epocă de d molare a vechiului lăcaş6 

în anul 1889. 
După ridi area noii cat drale, ătre 1900, din vechiul 

ansamblu i1u s-au mai păstrat decît poarta de v st, cu 
clop tniţa şi zidul el incintă de' p această latură, aşa 

cum r zullă dintr-o ilustrată ele pocă7 (fig. 22). După 
primul război mondial vor dispare şi aceste ultime ves
tigii, urmel lor fiind cons rvate într-un lapidarium6 

am -najat în 1928 şi ouprinzîncl elementele sculpturale 
din piatră r cup rat din vechiul monument. In 1942, 
s-a trecut la transformarea curţii int rioare şi1 a c lei 
gospodăr şt i dinspre v st ş i nord într-un parc public 

t Docllmenle privind istoria 1?0111eu1ici . Răscoa la din 1821 voi. V, 
Buc 11rcş li , 19G2 , p. 78. 

2 N. Şe rbăne scu , M ilropo /ia din Tîroo11 iş l e. Conlribn{ii la cunoaş l e
r ea l r er11 l11l11i ei, !n „G lasu l Biseri cii ", a nul XV I li, nr . 7- 12, Bucureş ti , 

1959, p . 538 . 
. Stoi ccscu , Cr. Mo ises ·u, T1r{J01Jiş l ea ş i monumenlcl c sa l e, Bucu

reş ti , 197G, p. 183- 184. 
~ G. Missa i I , Epoca lu i Vasile Lupu şi Ma/hei Bassarab v11 . Domnii 

Mo ldo1Jei ş i T errei Romănesc i (163 2- 16 51/.). Bucureş ti , 18GG, p . 4G1- 4G2 . 
5 chi \a pozi \ic i locului 1i Lropoli ci ş i cu cele dimprejur , ridi ca tă la 

5 septembri e 1855 le pita rul Nicolae G. Chirculcscu , .in gine r hota rni c 
(Ar ii. t. Bu cureşti , Ministeru .I Lucrări lor Publi ce, dos . nr. 90 , 1852 f. 71). 
Schi \a a fo st publi ca tă pcnLru prima dată de N. SLoi ccscu ş i Cr. Moiscscu 
!n voi. 'l'l rgo 1Ji ş l ea ş i monumenlcl c sa l " Bucurcş LL 197G, p. 172, clar [ă ră 
n fi comcntntă. 

6 Gri gore Ionescu , Andre L ecomple du Noau ş i r eslaurarea momunen
l elor islori ce din R om/inia (Jl) , ln „RcvisLa muzeel or şi monu,menLc lor -
Monumente i s tori ce şi de artă" , nr. 2, 1978 , p. :!9 - 41. 

7 Bibli oleca Academi ci R. S. Romi\ni a - Ca binc Lul ele stampe, 
RI 91 (498). T!rgovi ş le : 726 . 

B Clco pa tra Ionescu , Gabri el M.i h ăescu , Cenlcnarul pr imei co /ec{ii 
muzeale pub lice ln Tzroov iş l e . Conlribu{ii la islori c11. I Muzeului jude{ean 
Dtmbovifa, R.M .M. - Muzee, nr. 4, 1985, p . 53- 54. 

PETRU DIACONESCU, GABRIEL MIHAESCU 

F i[J . 1. Bol ni ţn l\·li Lropoli ci : [unda !lile di n sec. XV II (vedere dinspre 
nord) . 

Fig. 2 . Ide m (vedere dinspre sud) . 

care dăinui şi astă zi . 

Sistematizarea centrulu i ctv1 al muni ipiului a im
pus în 1972 c rcetă ri arheologice cu caracter de sal va re 
şi informare pe laturil el sud ş i es t al ansa mblului, 
în zona ce urma să fi e afectată el trasarea unui b ule
vard9 (planşa I). Cu ac st prilej au fost id ntificat in
ci nta şi o parte din construcţiile adosate acesteia. S-a 
d monstrat, totodată, imposibilitatea ere tării fundaţiilor 

9 Co lec ti vul de ccrcc larc n fos L format din G. Mihăesu1 , R. Gioglo
va n , l. Chi ciclen nu ş i L. Onn ccn. 
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Fig. 3. Incinln (Rnclu ce l l\ fnrc); pn rli oscn l ă clin că răm id ă s c . XV II. 

F ig. d. Z idul pnl:l Lului rnilroJJo liLnn (J'\cngoc Bnsarn b); pnrcloscnlă sec. 
XVI L 

Fig. 5. Ziduri le prispelor (sec. XV f, XV II ) 1ri p la nul !nclepărta t. 

v'echii biserici, înglobate în interiorul noului lăcaş (fig . 
17 ). 

. În anul 1985, municipalitatea a iniţiat lucrările de 
resistematizare a parcului, ceea ce a impus ş i r eluarea 
cercetărilor arheologice, extinse în întregul spaţiu 10. In-

LO Colec ti vul el e ce rce ta re a rost format din P. Di aconesc u ş i G. 
Mihăescu . La ca mpani a el e săpătur i din a nul 1985 a parti cipa t ş i Gh. I. 
Ca nta cuzino. 
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cepută în zona bolniţ i, cerc tarea s-a desfăşurat t reptat 
spre sud şi vest, concentrîndu-se în final asupra vesti
giilor înşirate de-a lungul zidurilor de incintă ale curţi'i 
interioare. Lipsa oricărui reper cartografic, fie şi apro
ximativ, ne-a îngreunat pro i ctarea să păturilor arh eo
logice, de aceea c re tar a a început într -o zonă slab 
o upată cu con · trucţii. Cel mai preţios document - în 
afara relatărilor de epocă - s te catagr afia clin 1819, în 
care am găsit ele crier a amănunţită şi poziţia aprox i
mativ" a clăcHrilor pe ele patru laturi ale zidului d 
incintă 11 . Din această catagrafie s-au redat rostu rile, el s
ti naţia fi căr i construcţi i prezentat în continu ar . 

Extind rea c re tărilor pînă la t otala decapare a rui
n lor a fos t impusă de h otărîrea întocmirii unui proiect 
de conservare ş i restaurare parţială 12. 

Săpăturile arheologice au urmărit următoarel obiec
tive: l. stabilirea r aporturilor s tratigrafice în v -derea 
datării compl xelor arheologice ; 2. pr -cizarea rnomentu 
}ui apariţie i complexului m itropolitan; 3. delimitarea 
fazelor d dezvoltare a omplexului; 4. descifrarea sis
t em ului de adu ţ iune şi distribuire a apei. 

l. S tratigrafia. În adrar a cro nologică a compl xului 
a fost limitată încă de la sondaj ele din 1972 de imposi
bilitatea stabilirii raportur ilor stratigrafice între vechea 
biserică şi co mplexul ală tur at, după cum a m arătat mai 
îna inte (vez i planşa I). m urm'irit, în schimb, s tabilirea 
cronologi ei ş i delimitatea complexului dispărut pe toate 
laturile accesibil . Sond ajele ant rioare, ît şi' săpăturile 
din anii 1985-1986 au sesizat un niv 1 de cons-tn1c ţi 
rnarca t printr-un n iv l d - mortar (planşe le II- I V ), pre
cedat pe latura de est de o nivelar cu urm d cărbune, 
prilejuită de lucrăr.il el e amenajare a ter enului înai nte 
el e fundarea con strucţiilor. Mate rialele arheologice des
co pe rite în ele două nivele nu sîn t mai. vechi el e se
colul al XVI-lea, fa pt ce exclud po ·ibilita-tca acceptăr i i 
locuirii permanent a teren ului sau existenţa unor con
strucţ ii a nterioare î n per im trul cercetat de noi. Core -
pondenţele s tabilit în urma săpăturilor au demonstrat 
că acest prim n iv 1 de constru cţie aparţin e eclifi ării zi
.dului de incintă şi porţi i de vest , cît şi a principale i 
b iserici, prez ntîndu-se unitar î n în treg . paţiul cu rţii 
interi oare şi îngroşat în apropierea const rucţiilor am in tite , 
el şi î n zona bisericii nu m ai poate fi urmărit . Urmă
toarel ni vele de construcţ i e sî nt marcate stratig rafic 
.numai în punctele afectate de lucrăr i le el e extind ere a 
complexului 'în diferite etape. 

P r imul nivel el e călcare ma rcînd folosirea pr imelor 
construcţii este vizibil sub forma unui pavaj realizat 
clin piatră măruntă, gros de pînă la 5 cm (plan,a III). 

Al doilea m om ent constructiv s t surprins pe latu
r ile de e t şi s ud şi m a rchează apar i ţia pala tului mitro
politan, a exonartexului ş i a unor chilii şi atenans (vezi 
planşc>le I , II, V ). l eş i nu dispun m de repere material e 
concrete, . um sînt monedele, faptul că depunerea dintre 
cele două nivele de construcţi este foar te subţire (2-5 
cm) indică o succesiun a lor î n timp la un interval 
scurt . Edificatoare e te s itu aţia surprinsă în capătul de 
es t al secţi'unii VIII , unde se poate observa ş i adosarea 
zidului palatului d cel al incintei. 

După o nouă depunere groasă de 10-15 cm urmează 
un al treilea nivel de construcţ ie , care corespunde înăl

ţării unui şir de chilii pe latura de nord. Datarea este 
as igurată de două monede apărute, prima din anul 1585, 
în secţiunea X, deasupra nivelului de construcţ ie , iar 
a doua , datînd din 1583 în secţiunea XI, p pardoseala d 
cărămidă a chiliilor, - elem nte care coboară v -
chimea construcţiilor me nţionate către mijlocul seco
lului a l XVI-lea. P entru datarea lor relevant este şi un 
document din 13 ianuarie 1583 ce aminteşte de unele 
lucrări întreprinse la Mitropolie în timpul domniei lui 

u N . Şe rbănesc u , op. cil„ p . 536- 537 . 
12 Proiec tul de co nse rva re şi restaurare pa rţi a l ă n pa r\inc arh. Corne l 

Ionescu ele la Institutu l Judeţea n ele Pro i ectă ri Dlmhoviţa . 
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Fig. O. Chiliile ele p lnLura ele 11 orel (S \ ' li ). Fig . 7. Chiliilcdcscc.X\ ' llJcle pc la Lura ele nord Fig . 8 . Chi liil e ele Ju mijlocul sc c. XVlrlc pc 
(se observă gropile paril or ele sus pncrc :1 funcla~ i Ci) . lnLt1rn ele nord , clcscopc r.iLe ! n S X. 

Fig . .9 . Bec i urile pa la Lului consLru i L ele Neagoe Basurnb , văzule dinspre 
es L. 

Petru cel Tînăir (1559-1568)13• Acelaşi nivel de construc
ţie esite întîlnit şi spre e.xterior, la nord, unde în această 
etapă se înalţă biserica bolniţe i . Niv lul de călcare al 
acestei etape este sesizat pe alocuri sub forma unui pa
vaj din pietriş mărunt (v. planşa III). 

Nivelul de construcţie de la mijlocul secolului a.l 
XVII-lea este întîlnit atît în interiorul curţii principale, 
cînd se ['idică pe toate Laturile curţir noi clădiri, cît şi 
în exterior, prin înălţarea unei noi biserici a bolniţei 

ia Docwnenle privind isloria României, veacul X V I , B. ţ'ara .Româ
nească, voi. V, p. 178, cioc . nr. 190. 

Fir;. .70. Apccluclu l ele se ·. X\' Il cc a li1nc 11La rinlina ele lin gi'\ parlca el e 
vcsL. 

(v . planşele I- IV) . 
Ultimul nivel d refaceri şi de amplificaee a construc

ţiilor curţii es te surprins pe laturile de nord, est şi vest 
şi poat fi pus în 1 g·ltură cu restaurările menţionate do
cumentar la în eputul s colului al XVIII-lca. 

P e latura de vest, un ·kat gros de arsură ma·rchează 
di strugerile provocate curţii mitropolitane La 1737. Ur
mele unui nivel de construcţi sînt vizibile în colţul de 
nord-vest al curţii şi repr zintă ultimel r fac ri de la 
sfîrş i tul secolului al XVIII-lea. 

2. Momentul apariţiei complexului mitropolitan de 
la Tîrgovişte nu a fost încă pe deplin precizat de isto
riografie, revenind aeheologiei saircina de a aduce în spri
jin argument peTemptorii. Cercetările au demonstrat că 
în perimetrul ocupat de complexul mitropolitan nu sînt 
elemente care să ne suger z xistenţa unor construcţri 
anterioare secolului al XVI-lea. Observaţiile noastre se 
pot corobora cu altele mai vechi clin zona apropiată c 
arată în mod sigurr că mitropolia a fost, pînă în secolul 

. al XVII-lea, complet exterioară habitatului tîrgoviştean. 

Am arătat ant rior că a fost observat un nivel con
tinuu comun porţii de vest, incintei de zid şi bisericii, 
care nu corespunde şi palatului , stratigrafic acesta din 
urmă fiind construit ulterior, ceea ce rezultă şi din ana
Hza tehnicii de construcţie. în timp ce la zidul de incintă 
s-au folosit piatra de rîu şi blocuri din calcar sticlos, 
pentru casa mitropolitană se foloseşte sistemul de asize 
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Fig. 11-12. Fî ntina de lin gă poarta de vest, cu si s Le rnul de a du cţiune şi 
de evacuare a l apei . 

d in lespezi el e piatră fasonată şi căl'ă midă. Un argume nt 
în plus pentru datarea mai tîrzic a palatului faţă ele 
zid ul el incintă este r folos irea mater ialulu i litic d in zi
d ul de incintă la ridicar a zidărie i parterului pala tului, 
fapt ce demonstrează că p n tru r idicarea palatului a 
fost necesară mai întîi clemolar a parpală a incintei p 
latura el st (planşa III şi fig. 9 - ziclul clin planul î n
depă rtat) . Aceeaşi s ituaţie a fost întîlnită ş i pe latura de 
vest a curţi'i . Existenţa a două nivele el constru ţi' , din 
care primul est e lega t cert de zidul de incintă şi poartă, 
urm at la mică distanţă el e un al doilea, ce nu aparţine 
ni ci un -' ia d in co nstru ţ iil cerceta te în aceas tă zo n ă, pun e 
problema corelării lui cu o nouă etapii ele onstrncţie a 
bis r icii. 

1n final dispun -m de u rmătoal' a sch mă a fazelor 
co nstructiv·e ale compl x ului în prim a jumă tate a se o
lului al XVI-la: a ) faza I - construcţia incint i, porţii 

de vest ş i a bisericii; b) faza a II-a - r id icarea palatu
lui, precum şi adEiugar a pridvorului . in legătură cu 
iclentificar a ctitorului , respectiv a ctitorilor, şi cu mo
m ntul începerii funcţi onării mitropoliei de la Tîrgovişte 

s-au emis patru ipoteze: a) ctitorul a fost Neagoe Basa
rab 14; b ) ctitor a fost Mircea cel Mare sau urmaş ii săi 

imediaţi , car e au construit pe acelaşi loc ·pe care s-a ridi
cat ulterior complexul mitropolitan clin secolul XVI15; 
c) un s a un mitropolitan secundar a fun cţ i ona t la Tîr-

14 N. Iorga, I storia bisericii romdrwş li ş i a vie/ii religioase a românilor, 
Vălenii de Munte, 1908, p. 132; V . Drăghi cea nu, M itropolia Tlrgoviştei. 
No te istorice şi arheologice cu 18 ilustra/ii ş i planuri, Bu cureşti , 1933, p. 5; 
N. Ghika-Budeşti, Evolu/ia arhilec turii ln Romdnia , I , ln „Bu letinul Co
misiunii Monumentelor Istori ce", 1927, p. 19- 24 . 

16 Gr. Ionescu, A rhitec tura pe leriloriul Romdniei ele-a ltwgut veacuri
lor, Bucureşti , 1982, p . 174, 176 şi nota 65 . 
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Fig. 13. Apcclu ct clin sec. XV JI , clcscoper iL in zona f! nlinii . 

govişte încă din s colul XV, dar în alt punct al oraşu
l ui16 ; el ) 'I'idioar a a n amblului mitropolitan s datoreşte 
iniţiativei lui Radu cel Mare 17. 

În sprijinul atribuirii ctitoriei lui N agoe Basarab s-au 
adus ca principale argumente textele celor trei pisanii 
(Radu Pais ic, Matei Basarab ş i m it ropolitul Tcoclosi.e)1B. 

In mom entul citirii lor în secolul al XIX-lea acestea er au 
deja greu lizibile , fapt ce a cl eterm inat compl tări dife
rite ale t extelor şi interpretări var iate ale numelui cti
torului ş i. chiar ale sensului expresiei „din t em lie". Fără 
a n ega faptul că cele tr i pisanii indică dr pt titor p 
Neago Basarab, credem că re1uarea acestei informaţii 
s-a făcut clupă o pi an .ic· dis părută, î n al'e N agoe Basa
rab însuşi şi-a putut atribui meritul întregii co nstrucţii, 
omiţîndu -1 pe predecesorul său Radu cel Mare, poate toc
ma i pentru că nu se învrednici. e să mute scaunul mi
tropolitan la Tîrgovişte. Corobor înd aceste informaţii cu 
cele obţinute prin cercetarea arheologică, put m afirma 
acum, cu t mei, că Neagoe Basarab nu a făcut decît să 
amplifice biserica ş i să r idice din temelie pala tul mitro
polita n, încbcincl as tfel lucrările început , cel mai pro
babil, el e Radu cel Marc, apropiindu-ne de s u sţin ătorii 

ultimei ipoteze 19, în sprijinul căruia vin argum entele ar
h eologi ce. 

3. Delimitarea fazelor ele dezv oltare a complexului . 
Cercetările arh eologice ne-a u dat posibilita t a cunoaş
terii evoluţiei arhitectonice şi' planimetr ic a acestei im
portante zone. La începutul secolului al XVI-lea , în 
timpul domniei lui Radu cel Mare se ridică incinta din 
bolovani ş i les pezi şi care cuprindea un teren cu latu r ile de 
88 m în lungime, pe o lăţime de 70 de m etri, g msimea 
zidurilor variind în jur de 1 m. Incinta a fost pr văzută 
pe partea d vest C'U un turn de poartă ele formă aproape 
pat['ulateră, avînd dimensiunile d 9,20X9,00 m, grosi-

16 N . Şe rbă nescu , op. cil ., p. 527; G. M i h ăesc u ş i coln b ., M ircea cel 
l\llare ş i re.5edi11/a domnească de la Tirgoviş l e, ,.R.M.M. " - Muzee, nr . 8, 
1086, p. 22- 23. Po minei ele la informa ţiil e Lra nsrni. e de J. D. Pe lrcscu 
(M ilropoliele lierrei , Bu cureşti, 1870, p. 79 ; Tirgovi .~ l ca. Sc hi/e istorice 
ş i topografice, T!rgovi ş te, 1888, p. 43-'14 ), a utorii a rti co le lor l oca li zează 
aces t sediu mi Lropolilan secu ncla r ele la Tî rgovişte la biseri ca Sf. Gheorghe 
- identificat el e G. Mihăescu cn monumentul descoperit de noi : ' Le ica 
Ve che I (P. D iaco nescu, C. Ionescu, Cerce tăr ile arheologice din. zo na fos tei 
s trăz i Rapsodici din. 1'1rgo11 i ş l e - biserica S ie/ea Veche l , ln „Ma Lcri a le şi 
cerce tări a rheologice. A X I 11-a ses iune a nua l ă de rapoa rte", Oradea, 1970, 
p . 366- 377). în sns \i ne rea aces te i ip olezc, preci zăm că ce rce t ă ril e a rheo
lo gice clin anii 1077- 1978 !n cnrU eruI Suseni a u dovedi t că monumentul 
cu a e l aşi hm m (Sf. Gheorghe) a fost ridi cat în pri mele decenii a le secolului 
a l XV I-iea, confi rmîndu-se astfe l atribuirea sa iniţia Li vei lui Neagoe Ba
sarab (G. Mi hăescu , Ce rcetâri arheolo,q ice 111 Tllgoviş l e-Susen i , „Valachi ca", 
voJ. 12- 13, Tîrgovi ş te , 1984 , p. 134). 

17 Cri s ti an Moisescu , Rolul arflil ec lurii unor monumente din T! rgo
vişl e ş i lmprejurimi 1n stabilirea anumitor tipuri struclurale, „Scripta Vahl 
cliica", Tirgov i şte, 1973, p . 319-329 ; N. Sto.icescu, Cr. Moi sescu , op. ci/ ., 
p. 170- 178, 188; Cri s ti a n Moisescu; Tlrgoviş t e. Mo numente istorice ş i ele 
artă. Bu cureşti , 1979, p . 178- 185 . 

1s V. Drăghi cea nu , op . cil., p . 6. 
10 Vezi nota 17. 
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Fig. 17. Subzidiri pentru consolida rea fundaţiilor noii c lădiri a caledrn
lei, văzu te di ns pre sud. 

mea zidurilor de 1,50 m, iar deschiderea pe orizontală 
a arcului de poartă de 3,60 m. Tot în această etapă în 
mijlocul acestei curţi de p ste 6 OOO mp ·1 tost ridicată 
biserica mare. 

La iniţiativa lui Neagoe Basarab, între anii 1518-
1520, se reiau lucră·rile la Complexul mitropolitan. Bi
sericii principale i se adaugă spre vest un exonartex 
patrulater sprijinit pe coloane; pe latura de sud se ada
ugă clădiri cu rosturi gospodăreşti, iar pe cea de est 
palatul mitiropolitan. Această din urmă construcţie cu
prindea două corpuri distincte - prima cu parter în col
ţul de nord-est, iar a doua cu beci şi accesul dinspre sud, 
palatul 1avînd dimensiunile de 25X20X8 m. Clădirea 
principală a fost cea construită pe beci, tehnica ziduri
lor fiind în sistemul cu casete, din piatră mare fasonată 
şi cărămidă, !fefolosind la partea superioară blocuri de 
piatră rezultate din demolarea incintei. Beciul a fost 
prevăzut cu un stîlp central de zidărie cilindric ridicat 
din cărămizi în arc de ieerc, de la care porneau a·adial 
patru arcuri dubleuri, arcuri de la care se observă numai 
naşteril . În beci se pătrundea printr-un gîrlici lung de 
3,60 m ş i cu deschiderea la intrare de 2,30 m. S-au păstrat 
şi ferestrele de aerisire, dispuse spre vest şi sud (vezi 
planşa II şi fig. 9) . 

St11rprinde diferenţa dintre tehnicile de construcţie a 
celor două corpuri ale palatului. Cea pe parter foloseşte 
sistemul cu „asize" întocmai ca şi incinta, de la care re
foloseşte în acelaşi' timp şi materialul, beciul prezentînd 
sistemul în „casete". Considerăm că este unul din pri
mele exemple de trecere de la sistemul „asize" la cel în 
„casete", ultimul generalizîndu-se în scolul al XVI-lea, 

Fig. U. Si slem ele apeducte clin sec. XV II- XV III, 
?es~opc ri ~ 111 fa ~a ac Lua lei clădiri a ca Lcdra lei (săgeata 
incli ca pri 111ul npcclu cl co nslrui t la !.nccpntul sec . XV II). 

Fig. 15. Ziclul ele in cinlă. ln zo na de vcsl a c11 rpi . 

Fig. ]{i. Parclose:i la chiUilor el e la mijl ocul sec. XVI, 
d escope ri lă în S XI. 

Fig. 18. Constru c ţii pe .Partea de nord-vesta curţii, după lu crările ele res
ta urare şi conservare din 1987. 

iar folosirea ambelor tehnici în cadrul aceleiaşi construc
ţii este un fapt la fel de interesant. 

La jumătat a secolului al XVI-lea, probabil în timpul 
domniei lui Petru cel Tînăr20 , într anii 1558-1569, se 
ridică noi construcţii pe latura de nord a curţii şi anume 
un rrînd de chilii lung de 50 m şi larg de 4 m, prevăzut 
cu o prispă pe toată latura lor de sud, cu lăţimea de 
1 m (planşele I, III şi fig. 5-6, 8). Clădirea este prevă
zută cu 13 încăperi de dimensiuni aproximativ egale şi 
pardosită cu ărămidă. Spre deosebir de chiliile pro-
priu-zise construite pe o fundaţie solidă din bolovani şi 

cu elevaţia ,ridicată în sistemul „casete" (vezi planşa III, 
fig. 8) prispa are o fundaţie slabă ce se adînceşte numai 
cu 20 cm sub nivelul de construcţi'e (vezi planşa III şi 

fig. 5) ceea ce denotă că elevaţia ei era din lemn. 
Nu putem exclude pentru această etapă constructivă 

şi unele intervenţii datorate lui Radu Paisie (1535-
1545 )21 . Există posibilitat a ca acest domnitor să fi în
treprins unele lucrări şi în afara bisericii. Tot în această 
tapă se întreprind modificări la clădir a palatului prin 

adăugarea unei scări p latura de v st, spr biserică, şi 

construcţia unei prispe largi sprijinite pe piloni patru
lateri de zidărie şi a unei haznale (v zi planşele I-II), 
depăşindu-se cu această ocaz.ie pentru prima dată, spre 

20 Vezi nota 13. 
21 Radu Paisie rămlne în istoria complexului mitropolitan de 

la Tirgovişte prin iniţierea pictării bisericii principale, dar nu trebuie 
excl~să posibilitatea iniţierii şi a a~tor lucrări. 
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Fi{J. l!J. Comp lexu l in limpul lucrărilor de rcsla11rnrc -co nsc r va rc clin ulti
mii ani. 

ext rior, zidul de incintă. 
La 50 m nord de incintă se ridică prima clădire a 

bisericii-bolniţă22, din care s-au mai . Păstrat parţial fun
daţiile. Bis rica avea un plan de tip navă cu fundaţii 
supe:rficial ce susţineau probabil o structură de 1 mn, 
cu dimensiunile de BX 4 m (v zi planşele I, VI şi' fig. 2). 

Apogeul dezvoltării acestui important centru spiri
tual şi politic al Ţării Româneşti îl conshtuie domni·a 
lui Matei Basarab. Dacă pînă la el complexul mitropo-

22 Cunoscu lă sub numele el e Paraclisul mi Lropoliei (un insc11111 me
moria I pus aici !nanul HM2 marca locu l monumcnlului clemolaL), biseri ca 
cs lc descrisă ln catagra fia clin 1819: „lnăuntru , 1n arădinâ~ despre miază
noapte, este o bisrricu/ă de zid, numai c11 un paraclis, care se numeş t e din ve
chime bol n i I ă". ( . Şerbănescu, op. cil., p. 5:.17). 

llk\ •l l d'" t .... „ .... \ t4« 

r in .., "-' it1 •11. '"" rtt1'!1L"'~ 1tt. 

Fi{J. 20. Vechea biserică n i\li Lropoli c i . 

Fig. 21. J11Lrnrcn la Mitropolie 

t .• ,.J,„ .u,•1 1 
f • I 

Fig. 2:! . Noua C' lucli rc a ca Ledra Ici clupă oi J11slrn Lil de la sfîr~ i Lui sec. X IX . 
Se observă poarlu ele vcsl ş i ziel11 I de in c int ă înninlc ele clc111olarc. 

litan avea încă o înfăţişare oarecum mod stă cel puţin 
în privinţa aspectului arhitectonic, Matei Basarab ordona 
un 1amplu program de r dim nsionare a sa. Extind rile 
vor cuprind atît construcţiil cît şi perim trul comple
xului. Mitropolia sufeiris deteriorări în prima jumăitate 
a secolului al XVII-lea, odată cu evenim ntele din ia
nuarie-martie 1611, cînd armatel lui Gabriel Bathory 
au jefuit oraşul23 cît şi în timpul cutremurelor din 1628, 
1636, 164024• Cercetăril arheologic au evidenţiat că 
nivelul de construcţie este precedat în unele locuri de 

23 JJ. J. 11 ., IJ. Tara /lomti n1·ască, veacul XVII, voi. 111 , p . 418, 4211. 
2~ Culremurnl ele la 1640 esle nmi nli L şi ln T!rgovişle (Că lă tori s trăini 

despre /ărilc rom1inc, voi. V, Bucureşli, l!l73, p. 15G). 
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Planşa I: C:o 111plex 11I 111itropo lilnn . Vedere ele ansamblu nsuprn vestigiilor arheologice dezvclile p'ină la I inc lc cnmpani c i n rh eo logice clin 
vara :11111l11i 1!J87 : 1 - C:onstrn cţ ii at ribui le epocii lui Radu ce l Mnrc ; 2 - Construc ţii itclicate !n timpul domni ei lui Nea goe Bnsnrab ; :3 - C l ădiri 
aclăugnle spre mijl oc11 I sec. n i XVJ- lcn ; 'I - Ed ificii ele hi mijlocul sec. al XV II-iea; 5 - C:onstrn c\:ii ndă11 gale de mi tropolilul Teodosie 
(1707 - J70!J); G - Anexe gospodăreşti ele la sf'i rşitul sec. ni XV frJ - len ; 7 - Zone necerce la te cu vestigii ce pot fi precizale ; 8 - Tra see le presupu se 
nle unor zicl 111'i de c l ăd iri : A . Pla1111l vechii c lădir i a bi se ri cii Mit ropoli ei; B. Bolni\.n ; C. Exo nartex11l aclăugaL ele Ncngoc Basa rab ; n. Pridvorul 
n clău ga t ln t.imp11I 111ilropolit11l11i Teoclosi e;E. C l ădirea noii bise ri d a l\ilitropoli ei , ridicată clupă 188!J ;F - Palat11 I milropolilnn , ricli cal în timpul 
domniei lui Neagce Ba sara b O: 1 - Casa c11 parle r ; F 2 - Casa eu beci); G - Poar ln ele vest; H - Fîntina ; T - Apccl11c te ; .J - In cinta construită 
111 timpul lui R a cl11 ce l Mare ; K - :In cinta el e pc Iatma de nord, aclăuga lă Intre nnii 1707- 1709: L - Incinta a dău gată spre norei -ves t Ia mij locu l sec. 
al XV JI -lca; M - Curtea interioară; N - Curtea ex terioară; O - Chiliile ele la 1nijlot 11l sec. XVI; P - Chilii nclă11ga l e In . mijl oc 11l sec . a l XVII- iea; 
n - C l ădi ri ndii 11 gn te inlre anii 1707- 170!) ; S - Construc \.ii ndăugn te la sfl rşilnl sec. a l XVlll- lcn ; P 1 - C: l<icl irea 111 ca re a ru1H:\io.nnt Liparnjţa. 

zone de moloz şi cărămidă, rezultat poate din distruge
r ile din această perioadă, oum se observă şi la alte mo
numente din Tîrgovişte . 

in curtea principală se întreprind extinderi şi înnoiri 
la toate dădirile existente25. Se înd păJ'ltează urmele ve
chii picturi a bisericii, fragm nte din aceasta fiind des
cop rite de noi în 1985 într-o groapă pentru prepararea 
mortarului . 

Lucil."ările din 1537, ;respectiv zugrăvir a bisericii, au 
fost realizaite în fr scă pictată în roşu, albastru, maron, 
galben, portocaliu, verde şi chiar cu foiţă de aur şi cu
prind motive geometrice şi florale , judecînd după frag
mentele recoltate. 

Se ridică noi clădiri . Dintr acestea cea mai impor
ta ntă, nu atît sub asp ct arhitectonic cît mai ales cul
tural, este cea de pe latura de vest a incintei, răma · ă 
n etermi nată pînă la această dată. Formată din cinci în
căperi şi două coridoare cu dimensiunile de 29X 6 m, 
a adăpostit celebra oficină tipografică tîrgovişteană , după 
cum relatează George Miss,ail: „casa tipografiei fu în a 
treia curte a bisericii, pe loculu unde-i astăzi baraca clo
potniţei, cum intri pe poartă, în partea stîngă: sub nă
ruiturile ce acoperu acestu locu se cunoscu şi astăzi, 

26 O pa rte din lucră ri le e fectua le ntund slnt men"ţi ona le în pi sa nin 
a flată dea supra cele i ele-a doua inlrări (traduccren la V. Drăghi cen nu , 
op . cil „ p . 7; G. Mi ssail , op. cil. , p . 45!J - 460) . 

cascele în cari steteau depuse literele"26. Alături, spre 
sud, se reface turnul de poartă, probabil surpa1t în timpul 
cutremurelor sus-amintite, adăugîndu-se la colţuri, în 
interior, patru noi pile de zidărie clin cărămidă de formă 
patrulateră cu latura de 1,20 m. Zidul de incintă este 
depăşit spre nord prin adăugairea unor foişoare (vezi 
planşa I). Înnoiri se fac în acelaşi timp ş i la casele mi
tropolitane care se extind spre sud (vezi planşele I - II). 
Cu acest prilej se desfiinţează, probabH, vechiul acces 
la beci, adosîndu-se spre sud o nouă clădire cu pridvor 
ma rc, atît spre vest cît şi spre est, după cum relata în 
1653 Paul din Alep27 ce lasă cea mai amplă descriere de 
epocă. Este vorba de o nouă clădire a palatului aşa 
cum reiese şi din faptul că la această dată vechiul prid
vor pc stîlpi era incendiat (în nivelul de dem olare au 
fost descoperite mai mulite monede din care c -a mai 
nouă este un gros polonez emis în 1687 de· Ioan Sobieski), 
cît şi din faptul că nu am întîlnit între resturile parteru
lui clădirii înălţate de Neagoe Basarab fragmente de ten
cuială pictată (Paul din Alep vedea palatul împodobit 
„de curînd cu picturi") fiind vorba, de fapt, de o nouă 

26 Idem , p. 461. 
27 Descris p entru prima da lă de Fra nco Si vo ri ( Că lâlori s lrăini 

despre ţările române, Jll , Bucureş li , 1071 , J). 13), npoi el e Petru Bogdan 
Baksic (Idem, voi. JV, Bucureş li , l!J7l , p . 215). 1nLrcgul ansamblu es te 
descris !n amănunţime de Pa ul clin Alep (Tdem , vol. V J, Bucureşli , 1976, 
p . 118- 120). 
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Planşa a II-a: Secţiune 
transversală prin beciul palatu
lui mitropolita n (Secţiunea XIX): 
1 - Ni ve i rezultat din demo larea 
de la 1889; 2 - Humu s medie
val; 3 - Casta niu cu moloz, că
rămidă şi cărbune; 4 - Urme de 
ince ndi ere a pridvoru lui clin sec. 
a l XV Il-lea; 6 - lat ele mortar 
a pa rţinlnd con strn c ţici pridvo
rului pe s tîlpi clin sec. XVl; 7 -
Ni ve la re cu pi etri ş; 8 - Cas ta
niu compa c t, cu urm e ele mortar ; 
!l - Ni ve lare cu pi etri ş; 10 -
Nive lul el e co nstrn cp c a palatului 
mi tropoli Lan; 1 t - Ni vela re cu 
pietriş ; 12 - Nive lul de con
s trucp e a bi se ri ci i ş i incintei 
(Radu cel Ma re); 13 - A mena ja
rea t c rcnuh1i pentru con strucţii l 
11 - Cenuşiu grăun~os cu mor
ta r (de molarea din 1847); 15 -
Viu roşcat , argilos ; 16 - Prundiş 
roşcat, a lu vionar; 17 - Pavaj 
clin sec.n i XVlll-lca ; 18 - Nisip. 
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Planşa a 111-a.: Secţiune tra n sversa.lă pc latura de nord a incintei (secţiunea VII - fragment): 1 - Viu roşcat a rgilos ; 2 - Humus medi eva l ; 
3 - Nivel ele co nstrucţi e a bi sericii şi a incintei; 4 - Pava je clin sec. XVI, XVII ş i XIX ; 5 - Nivelare cu lu t ga lbe n ; 6 - Nive l ele a rsură cu 
cenuşă şi cărbune; 7- Nivel ele co nstrueţ.ie a chiHi lor clin sec. XVI ; 8 - Cenuşiu g răun ţos; 9 - Demo larea prispei în sec. XVI: 10 _:_ Mortar ; 
11- Mo loz , că rămidă şi pi etre; 12 - Nive l ele construcţi e a chilii lor clin sec. XVII; 13 - Ce nuşiu grăunfOS c11 moloz ; H - N i ve l ele demolare 
clin 1847 ; 15 - Nivel de de molare clin 1889; Hi - Strat vegeta l a ctual. 

locuinţă a mitropolitului adăugată în această etapă, care, 
din păcate, nu a putut fi cercetată (vezi planşa I) . 

Biserica bolniţei este înlocuită cu o alta mai mare de 
plan triconc, fără pridvor, cu dimensiunile de 10,50 X 7 ,5 m 
(vezi planşele I, V I şi fig 1-2). La 20 de metr i spre vest 
de biserică, într-un sondaj, s-a descoperit zidul unei alte 
construcţii din această etapă - posibil bolniţa propriu
zisă . 

Chiar dacă, după cum vom arăta, sistemul de apeducte 
şi-a avut începuturile cu cîteva decenii mai înainte, a pe
ductele şi fîntînile capătă o amploare deosebită, însuşi 
Paul din Alep amintind 3 astfel de fîntîni, cu apă curgă
toare28, din care cea din faţa bisericii a fost descoperită 
cu prilejul ultimelor cercetări (vezi planşa I şi fig. 10-14). 
Menţionată încă din 1583 de Franco Sivori29, folo

sinţa t erenului mitropoliei este mai bine detaliată de 
P aul din Alep. 1n afara incintei fortificate di'n jurul bise
ricii pr incipale, pe care el o numeşte curtea a treia, ob
serva încă două curţi1 „cu îngrădituri de lemn"3o, din 
care una folosită pentru animale şi păsări şi a doua pen
tru grajduri şi bucătării. Spre est din loggia casei mi-

2s Ibidem. 
20 Idem, voi. III, p. 13. 
30 Vezi nota 27. 

tropolitului se vedeau grădinile3 1 • In catagrafia de la 1819 
se aduc noi precizări ~e amintesc gra jdurile din curtea 
a doua văzute şi de Paul din Alep, menţionîndu-se şi 
grădinile mitropoliei unde se găsea bolniţa cH şi poarta 
mare de afară, alta decît cea mică de sub clopotniţă 
(v ezi planşele I, xp2. 

Topografia acestor curţi se desluşeşte din planul de 
la 1855 cuprinzînd „schiţa poziţiei locului Mitropoliei şi 
cu cele din prejur" întocmită de inginerul hotarnic N. 
Chirculescu (ve·zi planşa XJ33. In prima curte, cea mare 
de afară (a pe plan) se afla la exteriorul incintei forti
ficate pe aceeaşi lăţime, întinzîndu-se spre vest pînă 
aproape de uliţa tkgului de jos (azi strada 30 Decem
brie, notată cu l pe plan), accesul fiind printr-o poartă 
(c pe plan), probabil din lemn ca şi îngrăditura, după 

cum o vedea şi Paul din Alep cu două secole mai de
vreme. In rest, atît la nord cît şi la sud, probabil şi la 
est, se aflau grădinile mitropoliei. 

Pe plan este surprinsă situaţia proprietăţilor mitropo
liei după sistematizarea zonei din anul 1846 cînd o parte 
din grădinile situaJte spre nord, deci spre tîrg, au fost 

3 1 Ibidem. 
3 2 Ni colac Şerbănescu, op. cil „ p. 537. 
33 Vezi nota 5. 
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Planşa a IV-a: Secj:iune lon gi tu
dinal ă prin chiliile din sec. 
XV III ele ]Je latura el e nord a 
co mplexului (fragme nt): 1 - Viu 
roşcat, argilos; 2 - H umus me
dieval, vineţiu ; 3 - Nivel con
strucţie început sec . XVI; 4 -
Lut gălbui tasat ; 5 - Nivel de 
con strucţie cca 1560 ; 6 - Frn g
mente frescă; 7 - Ce nu şiu gra
nulo s cu moloz; 8 - Cenuşiu 
cu pi gmenţ i ele mo loz ; 9 - Ce 
nuşiu cu cărbune şi pietre; 10 -
Cenuşă ş i cărbune; 11 - Morta r; 
12 - N i ve i co11struc\:ie 1707-
1709; 13 - Pat pardoseală; 14 -
Pardoseală ele cărămid ă ; 15 -
Pardosea l ă distrusă ; 16 - Demo
lare de la mijl ocu l sec. X lX; 
17 - Demolare cca 1890 ; 18 -
Vegetal. 

TIRGOVISTt- MITROf'Oll[/,P sfi l'ROrll l'fRCTil{ bUST . . , ' 
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RADU C~L "'°Rf 
- rltlnla -

Planşa a V-a - Secţiu ne 
tra n sversa l ă prin chiliil e ş i incin
Ln ele pc ln tura el e suci a co mplcxu
l11i (sec. XV I} . 

TlllCOV!Sff- MITROPOll[/72 sfi !'LANUL .ffl!TIUHll. 

parcelate pentru a primi mai multe prăvălii negusto
reşti (terenul afliat în prezent la nord de Bulevardul Li
bertăţii ). in perimetrul expropiat de cca 2,5 pogoane mai 
exista, la această dată, locuinţa iconomului mitropoliei, 
amenajată pe looul vechiului han al complexului {v, x, 
pe plan)34• 

Rezumînd, la jumătatea secolului al XVII-lea existau 
două curţi din .care cea fovtificată cuprindea biserica, 
palatul, chiliile şi cîtev·a anexe „curtea din lăuntru", în 
faţa ei spre vest o curte gospodărească denumită „curtea 
cea mare de afară", ambele înconjurate de grădinile mi
tropoliei în care se aflau printre altele bolniţa şi hanul 
acestui complex monastic. 

După moartea mitropolitului Ştefan, în 1668, scau
nul mitropolitan se mută la Bucureşti . Ansamblul su
ferind unele stricăciuni este restaurat şi mărit pentru 
ultima dată după cum reiese din pisaniile puse de mitro
politul Teodosie, în 1707, şi de Ianache Văcărescu, în 
170935. 

Teodosie zugrăveşte biserica cea mare şi adaugă o 
mică tindă patrulateră în faţa pridvorului (planşa I şi 
fig. 22). Tot lui i se datoreşte, credem, adăugarea unui 
pridvor asemănător ca plan bolniţei (vezi planşe l e I , V I). 

Pe laturile de nord şi vest se adaugă noi clădiri: „şi 
facere a chiliilor despre miazănoapte din clopotniţă pînă 

34 Nicolae ŞerhŞnescu , op. cil„ p. 540. 
36 V . Drăghi ceanu , op . cil „ p. 8-9. 

desenat T Cons tan tinescu 1972 

în foişorul caselor celor vechi" după cum reiese din in
scripţia de la 170936. 

Cercetările arheologice a u scos la iveală pe latura de 
nord· noi încăperi prevăzute cu foişoare din loc în loc pe 
o lungime de aproximativ 70 de m şi o lăţime de 4 m, 
amplasate la exterior spre grădină. Tot pe această latură , 
î n să la inter ior, se ridică un n ou corp de chilii între palat 
şi cele din secolul al XVI-lea, avînd dimensiunile de 29 m 
în lungime şi 6 m în .lărgime, din care 2 m prispa, care 
desfiinţează, spre vest, pe cea din sec. XVI (v zi planşa 
I). Spre deosebire de ultima amintită , noua prispă are 
o fundaţîe solidă ca şi cea a noului corp de chilii , susţi
nînd acum stîlpi de cărămidă şi n u din lemn (vezi plan
şe l e I, IV şi fig . 5 ). Ca sisteme de construcţie se rem arcă 
fundaţiile din bolovani consolidate cu pari din lemn cu 
diametrul de 10 cm ce pătrund şi în talpa fundaţiei 
(vezi planşa IV şi fig . VII), cît şi elevaţia ce foloşeşte 
acum aproape în exclusivitate cărămida. Această clădire 
folosea ca pardoseală cărămizi dreptunghiulare. Vechilor 
case mitropolitane li se adaugă spre grădină o prispă 
lungă de peste 30 m şi largă de 4 m. 

P e latura de . vest se repară şi se amplifică clădirile 
tipogirafiei, schimbîndu-se compartimenta;rea, adătJgîn
du-se spre est un foişor de mari dimensiuni (4 X 5 m) , 
iar spre vesit un coridor larg de 1,40 m al cărui zid plin 
era a liniat faţadei de vest a clopotniţei , servind ca nou 

aa Ibidem. 
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BOLNÎTA HiTROPOLÎEi 
- plan la nivelul fundatiei -

1 O lm o..=-....c 
CJ construct ie anterioară bolnlt et 

E:=J bolnita construită la m1j locul sec. XVII 

adăug iri tîrz i1, sec xvm 

Planşa a V l -a - Bol ni ~a Mi tropollci , cu cele t rei e ta})C de construcţi e-p la n . 

zid de incintă . In colţul de nord-vest al porţii s-a ame
najat o scară pentru etajul clopotniţei (v. planşa I). Re
paraţiile au fost justificate .de reluarea activităţii tipo
grafice între anii 1709 şi' 1714 sub patronajul noului mi
tropolit A ntim Ivireanul (1708-1716)37. 

Facem observaţia că spre sud de turnul porţii, tot 
pe latura de vest, în ·această perioadă de două secole nu 
se adaugă noi clădiri, curtea din lăuntru rămînînd măr
ginită de vechiul zid de incintă construit la începutul 
sec. XVI (v. planşele I, X şi fig. 22). 

In anii domni i l ui Constantin Brîncoveanu, vechiul 
complex mitropolitan din Tîrgovişte redevine scaun mi
tropolitan, de fapt o reşedinţă temporară pentru unii 
mitropoliţi cum ar fi Teodosi e sau Antim Ivireanul. 

Dar, după moartea lui Constantin Brînco.veanu şi mai 
ales a mitropolitului Antim (1716), Mitropolia din Tîr
govişte îşi pierde locul ce-l ocupa în ierarhia biseri
cească . 

Anul 1737 va îns mna căder a ei în ruină şi în uitare, 
năvălirea turcească fiind de fapt. primul semn al distru
gerii progresive a vechiului scaun mitropolitan încheiat 
în 1889 prin demolarea u1timului monument şi' anume 
biserica mare. 

Urmele incendiului prov'ocat de armatele turceşti cînd 
„au ars Mitropolia" se observă p latura d v -st, und 
un strat gros de cenuşă acoper a v chile clăd iri ale ti
pografiei3B. 

Ruina progresivă din tot cursul s colului al XVIII-lea 
va cond uce la necesitatea unor reparaţii u rgente, în 
special la biserică, lucrări exe utate în timpul păstori
tului mitropolitului Dosit i (1793-1799)39. Urmele aces
tor reparaţii şi chiar extinderi sînt vizibil în colţul de 
no1·d -vest al incinte i l\lnde se adaugă ;probabil /nişte 
acareturi. 

4. Sistemul de alimentare cu apă. O latură deosebit 
de interesantă a activităţi i constructive este sistemul de 
alimentare şi distribuţie a apei potabile, se pare cel mai 
complex în Tîrgovişt a medievală. 

Pr imul document referitor la apeduct le mitropoli i 
este o cerere adresa·tă de mib."opolitul Şt fan, domnito
rului Leon Vodă la 1664 prin care c rea permisi unea de 
a trage o nouă conductă de la Curtea do,mnească la se
diul mitropoliei, deoarece cele existente nu· mai făceau 

a1 N. Şe rbănescu, op. cil „ p. 535; ide m, 240 de ani de la ' moartea lui 
Antim J11ireanul , „Bi se ri ca o rtodoxă român:i ", anu l LXX IV. nr . 8- 9, 
a ugus t-septembrie 1956, p . 6\!7. 

as N . Stoicesc u, Cr. Moisescu , op. cil., p . 181. 
sg Ibidem , p. 181; V. Drăghi cca nu , op. cil ., p. 9 . 
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Planşa a V I I -a - Vas termina I de a pcduct, p rev:izu L cu cap de fl li 
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faţă necesităţilor40. Deci sistemul de apeducte era mai 
vechi putînd lua în considerare şi relatările lui Paul din 
Alep, care descria cu lux de amănunte fîntînile comple
xului41. 

Au fost descoperite traseele a cel puţin şase apeducte 
ce penetrau dinspre nord-vest incinta şi golul porţii dar 
numărul ~or„ tre~uie să fi fost mult mai mare '(vezi 
planşa I ş 1 fig. 13-14). Avînd în g neral direcţia nord
vest, sud-est, străbăteau curtea în toate direcţiile în tra
see sinuoase, fiind construite în majoritate între mijlocul 
secolului al XVII-lea şi început ul celui următor. 

Problema datării ş i funcţionării fîntînii pe care a 
văzut-o şi Paul din Alep este deosebit de complexă (vezi 
planşa I şi fig. 11-13 ). Aped uctiul ce a alimentat în 
prima fază fîntîna este cel din colţul de nord-v'est al 
bazinului , apeduct anulat d noile construcţii de la ju
mătatea sec. XVII, moment cînd apare cel din colţul 

40 George Potra, T c:aurnl docwnenlar aljudefului Dîmbovifa ( 1418-
1800), T!rgovişte, 1972, doc. nr . 512 şi 513, p. 34.1-342. 

4l Călăt ori st răini despre făr ile române, V I , p . 119-120. 
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Planşa a J X-a: Fragme nte de ca pi tele ce a u a par ţ i nu t fin Unii de lingă 
poa rta de vest (sec . XVII). 
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Planşa a X -a: Schiţa pozi \iei Mitropoli ci executată ln l 855 ele Nico lae 
N. Chirculescu, ingi ner ;Ji6l'!lrnie (copi e) . " 

de sud-est ce subtraversa fundaţiile clădirilor prin goluri 
boltite (v zi fig. 13). Primul apeduct la care ne-am re
ferit nu prezenta manşon de cărămidă şi este regăsit şi 
în secţiunea XX (vez i fig . 14), fiind săpat de la un nivel 
inferior tuturor celorlalte. Acest a peduct , construit în
tr-o tehnică vizibil mai rudimentară faţă de oele cu 
cămăşuială din cărămidă, coboară datarea fîntînii, care 
nici ea nu face corp comun cu construcţifie de la jumă
tatea sec. XVII, pentru începutul lui, probabil î n timpul 
domniei lui Radu Mihnea (1611-1619). Faptul este ex
plicabil dacă ne gîndim la importanţa şi la locul ocupat 
de mitropolie în epocă, nefiind logic ca aces t ansamblu să 
aştepte 70 de ani după Curtea domnească pentru a-şi 
aduce apa potabilă. Deşi nu foarte clar, acest lucru se 
confirmă şi documentar. După distrugerile provocate de 
trupele lui Gabriel Bathory în timpul oaupaţiei de trei 
luni a oraşului, în toamna lui 1611 , cînd sî nt distruse şi 

A residence of the metropolitan bishops of the Ro ma ni a n Countri es 
in T!rgovişte between 1520at:d 1668, the me llopolita n comp lex experien
ced severa ! sta ges of building a nd lasted until the 18:3.8 ear thquake, afte r 
whi ch , gradually delapida lin g, was de moli shecl l;efwee n 1848 a ncl 1889. 
After, this date , lhe prese nt-day cathedral was built in the centra l park 
of the town . 

The a rche ologica l resea rches, wh ich be ga n in 1072, for obtaining new 
information ancl for sa lvaging the comp lex, were resumed between 1!l85-
1987 with a view to unea rthin g ancl turning to accou nt the vctiges of t he 
olcl architectura l co mplex , one of tlie higgest feuda l co mplexes of the 
Romanian Country . 

The researches ha ve revca led the construction stages, the wa ter suppl y 
sys tematizati on of the courts , name ly : 1. Ra du t he Grea t began the 

jefuite, potrivit surselor documentare, bisericile şi mă
năstirile din Tîrgovişte şi furată o parte din tabla de 
plumb de la biserica mare42, Mitropolia se va .reface pînă 
în anul 1615, cînd a putut găzdui „sobor cluhovnicesc"'43_ 
Putem presupune că Radu Mihnea, în cea de-a doua 
domnie a sa, face şi alte reparaţii şi chiar înnoiri cum ar 
fi ridicarea fîntînii şi construirea primului apeduct, fapt 
pus în evidenţă şi stratigrafic prin interpunerea pe alo
curi a unui nivel de construcţi'e între cel de la jumă
tatea sec. XVI, respectiv de la mijlocul secolului următor. 

Afară de fîntîna, care în momentul funcţionării sale 
cuprindea şi un fel de foişor sprijinit pe coloane de pia
fră (vezi fig . 11-12, planşa IX), interesantă este desco
perirea făcută pe latura de nord, în s.X., carourile 8-10, 
unde s-a recoltat din umplutura unei camere, dintr-un 
nivel de dezafectare din secolul XVIII, un vas din lut, 
smălţuit la inter ior, de formă tronconică, înalt de 0,24 
m, larg la gură de 0,32 m şi gros de 0,01-0,02 m, pre
zentînd la 0,07 m, măsuraţi de la bază, un orificiu circu
lar cu diameltrul de 0,06 m, prevăzut cu o mufă de ra 
cordare a unui olan, găs it alături . în acelaşi timp, la di
ferite înălţimi, în per-etele vasului erau traforate orificii 
circular e, smălţuite şi pe muchie. După urmele de mortar 
din treimea inferioară a v·asului, se pare că e11a fixat în 
zidărie (inclusiv tubul de scurgere). Considerăm că vasul 
forma terminalul unui a peduct care conducea apa chiar 
în apropierea chiliilor ş i care juca şi un rol decorativ (vezi 
planşa VII). Descoperirea unui fragment dintr-un alt vas 
asemănător, arunca1t în haznaua din s XI, ne indică fap
tul că acest tip de vas nu este singular în sistem, la 
care se adaugă şi descoperirea în s II/1972 a încă tre'i 
linii de apeducte orientate spre palatul mitropolita n 
(vezi planşa I). 

Cercet~irile noastre nu au ep uizat subiectul , rămî
nînd încă semne de întrebare în special în privinţa zonei 
exterioare incintei de zid, a întinderii ş i organizării gră
dinilor ş i a curţii din afad1. Nu cunoaştem pînă î n pre
zent unde a fost paraclisul mitropoliei (probabil în zona 
afectată, dinspre sud), mai sînt probleme legate de pla
nul general al ansamblului cercetat cum ar fi colţul de 
nord-est, necercetat, din cauza unor conducte şi ca
bluri mocl~rne , rămînînd în acelaşi timp total ignorate 
problemele vechii biserici mitropolitane44. O parte din 
ele vor fi rezolvate pe măsura aplicării progres ive a p ro
iectului ele conservare şi. restaurare parţi ală ce va da po
sibilitatea completării planului în zona cercetată . 

S-a scos la iveală o parte importantă din comple.xul 
curţii interioare a Mitropoliei, s-a lămurit în bună parte 
problema apariţiei şi evoluţiei acestui important complex, 
ce a jucat .timp de două secole un rol deosebit în istoria 
ş i spiritualitatea poporului român. 

Conservarea şi restaurarea parţială a Complexului 
mitropolitan începute în anul 1986 vor pune în valoare 
o importantă il"ezerv'aţie de arhitectură ce va spori sub
stanţial zestrea istorică şi turistică a municipiului Tîr
govişte. 

4 2 Ve1i nota 23. 
•la N. Şerb il neseu , l\ lilropo/ia din Ttrgoviş l c , „Glasu l biseri cii ", a nul 

XVllT , nr. 7- 12, iuli e-dece mbri e 1059, p. 532; D. 1.11 ., B. Tara .l?omfl-
11ească, ocacul .\"\' IT , vo i. li , p . 3!12 . · 

H Nu a fosl Jn i nte n\ia noastni să re luăm l n a m ănunt istoria lWi Lro
poliei cl in Tirgov i şte, ci să prezenlăm numa i ace le da te pentru care cerce 
tări le arheo logice a u ad us e lemenle noi. 

co nstructions ol' the metropolita n clrnrch at the southern limi t of t he 
t own 's hea rlh , on a n unbui 1 t groun d, by rai si ng prcci ncts, the west«:rn ga te 
a11cl the church ; 2 . Between 1518 - 1520, Neagce Basarab fini shed the 
works for t he bi g church , attachin g to it thc porch, built the pala ce on thc 
easte rn side , clepe ndancics a nd clwellings on the so nt hern side; 3. Petru 
the Young (1559 - 1568) acl ded a row of ce lls on the northern side a nd bui lt 
t he church o[ tlrn hospital; 4. Malei Basarab added a new pa Ia ce wi ng, 
ce ll.s on the northern sicle , reconstructccl t he hospi ta l an cl ra isecl on the 
western side a huil ding for the prinling press ; 5 . Be twee n 1707 a ncl 170!1, 
thc las t works of ca pita l rc. pa iring a ncl expanclin g were performecl, before 
the destrnction of t he complex în 1737. 

lni tia led i n the second decade of the l 7th century, the syste m of wa ter 
supp ly was deve loped on the occasion of thc last two stages o[ construction . 
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