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Spre deosebire de Transilvania, Ţările Române sunt extrem de deficitare, cel
la sfârşitul secolului xvr, în privinţa surselor documentare care să permită o
l111re numerică a populaţiei din mediul urban 1•
În evoluţia celor două reşedinţe domneşti , pe parcursul secolelor XV-XVI, au
I l perioade de creştere, de stagnare sau de regres ale numărului de locuitori. Vom
I 11 în cele ce urmează, pe baza unei analize exhaustive a factorilor demografici care
nfluenţat, într-o măsură mai mare sau mai mică, evoluţia numerică, dar şi
111 1 I onată, a populaţiei târgoviştene şi bucureştene.
pre deosebire de vechile capitale ale Ţării Româneşti, Câmpulung şi Curtea de
i , Târgoviştea a cunoscut o ascensiune ceva mai târzie. Din târg negustoresc şi
1 li
popas pentru călătorii de pretutindeni, Târgoviştea a devenit, sub Mircea cel
li 11 ( 1386-1418), „oraş domnesc". Potrivit călătorului german Johan Schiltberger, la
3
· le două capitale ale Ţării Româneşti erau Argeşul şi Târgoviştea •
ate clare care să certifice însă statutul privilegiat al Târgoviştei le aveam abia
1 d ·eniile doi şi trei ale secolului XV. Între anii 1424 şi 1431, Dan al II-iea, domnul
I 1I l{omâneşti, vorbea într-un privilegiu acordat târgoviştenilor de „oraşul domniei
1 I 11 • . Din vremea lui Alexandru Aldea, mai precis de la 25 iunie 1436, se vorbeşte de
1111ul domniei" de la Târgovişte 5 • Stabilirea definitivă a reşedinţei domneşti la
I ov l şte s-a produs în timpul primei domnii a lui Vlad Dracul (1436-1441), ca

•111 11

plină

111toveni, judeţul Argeş.
ol Nlodcrmaier, Un model pentru stabilirea evoluţiei ordinului de mărime a numărului de locuitori din
,1ldrg11rl, în volumul Identitate naţională şi spirit european. Academicianul Dan Berindei la 80 de
11 11yrij h de Şt. Ştefănescu, FI . Constantiniu ş i Dorina N. Rusu, Editura Enciclopedic!\, Bucureşti , f. a.,
I
I 1 III problema istorică a „întâietăţii" uneia sau alteia vezi la Radu Ştefan Ciobanu, Curtea de Argeş şi
• 111/1111g-M11sce / reşedinţe domneşti în raport de anterioritate sa11 contemporaneitate, în „Studii şi
11111 ftrl". V, Câmpulung Muscel, 1989, p. 3-9.
t 11 Schiltberger, Ţara Românească. Moldova şi Transilvania, in Călători srrăini despre Ţările Române,
I 111 rU it de Maria Holban, Editura Ştiinţifică, Bucureşti , 1968, p. 30.
1111m1ta Romaniae Hlstorica (în continuare D.R.H.), B, Ţara Românească, voi. I (1247-1 500), intocmit
111 I' Po naitescu şi Damaschin Mioc, Editura Academiei R. S. R., Bucureşt i, 1966 , doc. 55, p. I09.
I 111, tloc. 77, p. 140.
11
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dovadă cele 12 documente emise aici 6• La 1437, Târgoviştea era deopotrivă „cetate de
scaun" 7 şi „oraş al domniei" 8•
Bucureştiul şi-a fiicut apariţia la jumătatea veacului XV ca un punct fortitic111,
strategic şi militar, „cetatea Bucureşti" (20 septembrie 1459)9 , într-o vreme în carl"
presiunea otomană asupra Ţării Româneşti devenise tot mai mare. Căderea cetăţilor
dunărene Turnu şi Giurgiu în mâinile turcilor ( 1417) au adus Ţara Românească într-o
10
permanentă „stare de asediu" • Aşadar, rolul „cetăţii" de la Bucureşti nu putea fi decAI
acela de bastion de apărare al reşedinţei de scaun de la Târgovişte în eventualitateu
11
unui atac otoman •
Săpăturile arheologice au dovedit însă existenţa unor aşezări rurale în regiunen
12
Bucureştilor încă de la sfârşitul secolului XIV şi începutul secolului XV • Una dintrn
acestea şi-a dublat funcţia agro-pastorală cu cea meşteşugărească-comercială, printr-un
târg periodic. Aşadar, Bucureştii s-au născut, cum pe bună dreptate afirma Paul
Cemovodeanu, „ca o aşezare de meşteşugari şi neguţători în jurul unui târg, la
intersecţia drumurilor ce luau diferite direcţii spre curţile domneşti de la Câmpulung,
Argeş sau Târgovişte" 13 . Apariţia unei cetăţi domneşti în 1459 a impulsionai
dezvoltarea aşezării de aici şi evident extinderea ei 14 • Că aşezarea de la Bucureşti ern
importantă la acea vreme o dovedeşte o scrisoare domnească în limba latină emisă lu
13 iunie 1458 „lângă râul apei Dâmboviţa" (iuxta jluvium aque Domboviche) şi
adresată braşoveniloris. Ascensiunea acestei aşezări a fost extrem de rapidă: de la o
simplă „cetate" (20 septembrie 1459) 16, la „cetatea de scaun Bucureşti" (14 octombrie
1465) 17 şi respectiv „oraşul Bucureşti" (25 august 1469) 18 • Atenţia deosebită acordatn
noii aşezări, m!.surile economice şi edilitare adoptate de către domnii munteni din 11
19
doua jumătate a secolului XV au jucat un rol important în acest sens •

6
7

Ibidem, doc. 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 93, 94, 95.
D.R.H., D, Relaţiile dintre Ţările Romdne, voi. I (1222-1456), întocmit de Şt. Pascu, Constantin Cihoderu,

Konrad G. Gondisch, Demaschin Mioc, Viorica Pervain, Editura Academiei R. S. R., Bucureşti, 1977, dor
243, p. 341.
R D.R.H.. B, Ţara Romanească, voi. I (1247-1500), doc. 81, p. 145.
9
Ibidem, doc. 118, p. 204.
10
Această stare s-a perpetuat şi în secolul urmAtor. Pe le 1539, cAIAtorul şi diplomatul leronim Leski relaln
urmlltoerele: „Aceasta Ţarll Româneascll se clatină mult şi se teme sA nu fie ocupeUI în întregime de turc ... "
(în Călători străini, voi. I, p. 236.).
11
Petre Ş. Nasture!, Cetatea Bucureşti în veacul al XV-iea, in „Materiale de istorie şi muzeografie", I,
Muzeul de Istorie a oraşului Bucureşti, 1964, p. 144.
12
Vezi Nicolae Ghinee, Aşezări săteşti din sec. XV-XIX pe teritoriu/ oraşului Bucureşti, în „Bucureşti.
Materiale de istorie şi muzeografie", VII, 1969, p. 238.
11
Paul I. Cemovodeenu, Consideraţii privitoare la organizarea administrativă a or{lfului Bucureşti i11
secolele XVI-XVII, în „Materiale de istorie şi muzeografie", I, Muzeul de Istorie a oraşului Bucureşti, 1964,
p. 159.
14
Petre Ş. Nasture!, Cetatea Bucureşti în veacul al XV-iea, în loc. cil., p. 145-146.
15
Ioan Bogdan, Documente privitoare la relaţiile Ţării Romaneşti cu Braşovul şi cu Ţara Ungureascli în se,·.
XV şi XVI, voi. I, Bucureşti, 1905, p. 320.
11
' D.R.H., B, Ţara Romdneascli, voi. I (1247-1500), p. 118.
17
Ibidem, doc. 128, p. 220.
1
" Ibidem, doc. 135, p. 229.
19
Constantin C. Giurescu, Istoria Bucureştilor, Editura Enciclopedicii, Bucureşti, 1979, p. 50.
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din

I ransilvania şi Ţările Române au cunoscut, asemeni celor occidentale20 , o dezvoltare
21

111pidă, care a dus evident şi la o creştere demografică •

În cazul primei reşedinţe domneşti de la Târgovişte, secolele XV-XVI au
prezentat perioada de maximă dezvoltare sub toate aspectele22 • Aspeetul demografic
va afla, în cele ce urmează, în atenţia noastră.
Atenţia acordată Târgoviştei, începând cu domnia lui Mircea cel Bătrân şi
ntinuând cu cea a urmaşilor săi, din raţiuni economice şi comerciale23 , a impulsionat
I zvoltarea acestei aşezări. Permanentizarea târşului şi stabilirea definitivă a reşedinţei
I )mneşti aici, în 1436, sub Alexandru Aldea 4 , au dus fără îndoială la extinderea
li zării şi la creşterea numărului de locuitori. Aflat mai aproape de munţi, pe un
rnportant drum comercial, marele drum muntenesc, care făcea legătura între qraşele
eşti din Transilvania, în special cu Braşovul, şi oraşele de la Dunăre şi Marea
Ne gră25 , „târ~ul" de la Târgovişte aduna în secolele XV-XVI negustori munteni, saşi,
2
1 ci şi turci • Dintre aceştia, saşii au fost cei mai favorizaţi, cel puţin pentru prima
lltnătate a secolului XV, ca dovadă privilegiile acordate acestora începând cu Mircea
7
28
1 I Bătrân (6 august 1413)2 şi continuând cu Radu Praznaglava (21noiembrie1421) ,
29
I 111 al II-iea (23 octombrie 1422, 10 noiembrie 1424 şi 28 ianuarie 1431) şi Vlad
I r cui (8 aprilie 1437 şi 7 august 1444)3°.
Datorită dezvoltării meşteşugurilor şi angrenării comerţului focal la cel
lonal 31 , în a doua jumătate a secolului XV. Târgoviştea a căpătat tot mai mult
pr tilul unei aşezări de tip urban 32 • La începutul veacului XVI Târgoviştea constituia
, 11111a din pieţele cele mai însemnate de desfacere a produselor aduse în ţară de
negustorii braşoveni" 33 • În 1503 oraşul participa cu 560.000 de aspri, respectiv 13% din
I

'

1

Vezi pe larg la Femand Braudel, Timpul lumii, voi. I, traducere şi postfală de Adrian Riza, Editura

M rldiane, Bucureşti , 1989.
11

11hul Niedennaier, op. cit„ în loc. cit., p. 74.
Vezi Radu Manolescu, Comerţul Ţării Româneşti şi Moldovei cu Braşovul (secolele XIV-XVI), Editura
tllnllfic!i, Bucureşti , 1965, p. 204-209.
1
I' vei Chihaia, Din cetăţile de scaun ale Ţării Române.şti, Editura Meridiane, Bucureşti , 1974, p. 352.
lf .R.H., B, Ţara Românească, voi. I (1247-1500), doc. 77, p. 140.
·
11 Vezi pe larg la Costin Murgescu, Drumurile unităţii româneşti. Drumul oilor. Drumurile negustoreşti,
I d Ilira Enciclopedică, Bucureşti, 1996, p. 107-123.
1
bnstian Munster, Cosmografia, 1544, în Călători străini, voi . I, p. 501 , 504.
11 I ,R.H., D, Relaţiile dintre ţările române, voi. I (1222-1456), doc. 120, p. 197-198.
''Ibidem, doc. 134, p. 219-220.
1
//1/dem, doc. 136, p. 221-222; doc. 141, p. 228-230; doc. 174, p. 275.
"' Ibidem, doc. 243, p. 341; doc. 275, p. 383-384.
'' A emeni comerţului câmpulungean (vezi Ştefan Trâmbaciu, Câteva date privind comerţul qintre
'11111pulung, Braşov şi Sibiu în secolele XIV-XV, în „Studii şi comunicări", I, Câmpulung Muscel, 1981 , p.
f 41 ), cel târgoviştean a fost unul regional ş i inter-regional cu produse de larg consum, un comerţ „la
li llllllB medie" (vezi Bogdan Murgescu, Istorie românească-istorie universală ' 600-1800, ediţie rev. şi
•l~ug. , Editura Ali, Bucureşti , 1999, p. 43-44).
Nicolae Stoicescu, Cristian Moisescu, Târgoviştea şi monumentele sale, Editura Litera, Bucureşti , 1976,
1 10· 1I. Cei doi istorici consideră exagerata opinia lui G. Cantacuzino potrivit căreia încă de la sfârşitul
1 • lul ui al XIV-iea ar fi apărut la Târgovişte „forme mature ale vieţii urbane" (Probleme ale raportului
(/11lr11 începuturile aşezărilor urbane medievale şi curţile domneşti din Ţara Românească, în „Studia
VNluchica", Târgovişte, 1970, p. 102).
1 Nicolae Stoicescu, Cristian Moisescu, op. cit„ p. 14-1 5.
11
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totalul comerţului Ţării Româneşti cu Braşovul. Cota maximă de participare, atinsă în
1542, avea să se ridice la l.122.440 de aspri, respectiv 37%34 .
Până la jumătatea secolului XVI, Târgoviştea a fost cel mai însemnat ora.ş şi
reşedinţa de scaun a Ţării Româneşti 3 '. Cu prima domnie a lui Mircea Ciobanul (15451552) însă, Bucureştiul trece pe primul loc. Înăsprirea dominaţiei otomane asupra Ţării
Româneşti, în a doua jumătate a secolului XVI, a impus stabilirea reşedinţei domneşti
la Bucureşti, „pentru a fi mai aproape de hotarul turcesc" 36 • Din punct de vedere
demografic, acest lucru a avut urmări negative credem noi, în condiţiile în care

majoritatea boierilor

şi

curtenilor, dar

şi

un

număr

mare de negustori

şi meşteşugari

s-au deplasat de la Târgovişte la Bucureşti.
Cu domnia lui Mircea Ciobanul, Bucureştii au cunoscut o extindere atât pe
orizontală, cât şi pe verticală37 • DupA ce a delimitat hotarele noii reşedinţe 38 , în fapt 11
propriei sale moşii domneşti 39 , prin ridicarea de ziduri „făcute din trunchiuri mari de
copac înfipte în pământ, unul lângă altul, şi legate prin grinzi de-a curmezişul" 40 ,
41
Mircea Ciobanul a trecut la o susţinută politică edilitară , refhcând Curtea Veche şi
4
podind oraşul „cu trunchiuri de copaci" • Aceste măsuri au dus, fărA îndoială, şi la o
creştere a numărului de locuitori,pe care din păcate însă, nu o putem certifica
documentar. Ele au fost continuate apoi de Mihneşti: Alexandru al II-iea Mircea 11
ctitorit biserica Sf. TroiţA şi a ridicat o nouă biserică mitropolitană (1577) 43 , iar fiul său,
Mihnea al II-iea a făcut băi 44 şi o curte nouă (1582-1583 ?) 4'.
Târgovişea revine, pentru scurtă vreme, în atenţia domniei sub Petru Cercel
(1583-1585). În februarie 1584, Petru-vodă a mutat reşedinţa aici, unde pe vremuri
fusese reşedinţa principilor valahi 46 . Locul era „mult mai ales", aşa după cum ne spune
secretarul principelui, italianul Franco Sivori. Spre deosebire de Bucureşti, aici, 111
Târgovişte, g!seai „locuinţe mult mai bune şi mai mândre, o mai mare îmbelşugare de

14
·

Ibidem, p. 16.

Anton Verancsics, Descrierea Transilvan/ei, Moldovei şi Ţării Romaneşti 1după 1549>, în Călători străini,
I, p. 404; Sebastian Monster, Cosmografia, 1544, în Ibidem, p. 504.
6
J Franco Sivori, în Cl11dtori strtJ/ni, voi. III, Bucureşti, 1971, p. 8. O descriere anonlmlJ poloni de la 1636
arata ca la acea vreme domnii Ţarii Româneşti obişnuiau sA se retragi la Târgovişte •. mai ales la vreme de
primejdie turceascA" (CăltJtori străini, voi. V, Bucureşti, 1973, p. 119). La începutul secolului al XVIII-iea,
Anton Maria del Chiaro relate urmlltoarele: „Târgoviştea a fost mai demult reşedinţa domnului, în vremea
când nu le era aşa de teama de turci, dar pe unnn. au început să locuiască la Bucureşti, caftind mai aproapt'
de hotarul cu turcii şi de Dunl1re (s. ns.)" (Călători străini, voi. VIII, Bucureşti, 1983, p. 374).
37
Panait I. Panait, Evoluţia perimetrului Curţii Vechi în lumina descoperirilor arheologice (sec. XVI-XVIII),
în ,,Materiale de istorie şi muzeografie", VIII, Muzeul de Istorie a oraşului Bucureşti, 1971, p. 85-87.
IR G. I. lonescu-Gion, Istoria Bucuresci/or, Stabilimentul Grafic I. V. Socecu, Bucureşti, 1899, p. 39.
19
Paul Cemovodeanu, Consideraţii privitoare la organizarea administrai/vă a oraşului Bucureşti in secolele
XVI-XVII, în „Materiale de istorie şi muzeografie", I, Muzeul de Istorie e oraşului Bucureşti, 1964, p. 161.
40
Pierre Lescalopier, Călătoria in Ţara Românească şi Transilvania, 16 iun. - 16 aug. 1574, ln Călători
străini, voi. li, Bucureşti, 1970, p. 426.
41
Vezi Nicolae Stoicescu, Repertoriu/ bibliogrqfrc al monumentelor feudale din Bucureşti, Bucureşti, 1961,
E·2 21-35.
Pierre Lescalopier, CtJlătoria în Ţara Romdnească „., în loc. cit., p. 426.
Constantin C. Giurescu, op. cit„ p. 59·60.
44
Ibidem, p. 60.
0
G. I. loncscu-Gion, op. cit., p. 108.
46
Franco Sivori, [Sosirea fn Ţara Românească}, în Călători strl1ini, voi. lll, p. 8.
1'

°
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l11 ruri trebuitoare şi o aşezare mult mai frumoasă şi plăcută, bine şi bogat populată" 47 •
Vechiul palat domnesc de la Târgovişte 48 , care era „de proporţii mari" şi cu „o
uhitectură îngrijită'', a fost mărit, Petru-vodă adăugându-i „camere frumoase şi
m ndre" 49 • Palatul domnesc de la Bucureşti - aflăm din relatările lui Pierre
I , calopier - ceva mai modest, „era flicut din lemnărie umplută cu chirpici de pământ
m1estecat cu paie tocate" 50 •
Cum era şi firesc „toţi boierii cei mari s-au apucat apoi, urmând principelui, să
dlce o clădire" în vechea cetate de scaun a ţării 5 • Meşteşugarii şi negustorii le-au
52
urmat exemplul , astfel încât aşe:zarea a devenit extrem de populată. Aşadar, din punct
11 vedere demografic, reşedinţa domnească de la Târgovişte era mult mai însemnată
ii cât cea de la Bucureşti . O dovedeşte relatarea călugărului franciscan Ieronim
r egno, cu ocazia „vizitaţiei apostolice"din anul 1581. La acea vreme erau la
I rgovişte I .OOO de case de români ortodocşi, adică în jur de 5 OOO de suflete 53 şi 22 de
54
t c aparţinând saşilor catolici, respectiv 130 de suflete • Aşadar, popul aţia oraşului
I rgovişte se ridica la 5.130 de suflete, fliră să mai punem la socoteală numărul de
I l eri, curteni şi slujitori, precum şi străini care stăteau aici pentru o perioada mai
lt 11 1 ă sau mai scurtă de timp. Mai mult ca sigur populaţia Bucureştilor era ceva mai
1t1 lin numeroasă, aceasta şi ca urmare a unor factor demografici care au influenţat
1 ntiv evoluţia numerică a populaţiei bucureştene pe parcursul secolelor XV-XVI.
Dezvoltarea meşteşugurilor şi intensificarea schimburilor în a doua jumătate a
!ului XV au transformat aşezarea de la Bucureşti într-un „însemnat centru
55
1 mercial balcanic" • Dacă la 1503, Bucureştiul ocupa, în relaţiile comerciale cu
li 1şovul, locul VI, în anii 1529-1530, el ajungea pe locul III 56 • Stabilirea reşedinţei
lornneşti aici, în 1465 57 , a transformat Bucureştiul în principalul centru politic al ţării .
I o 1te acestea au impus, fără îndoială, o creştere demografică şi o extindere a oraşului.
' ' l t ate acestea însă, Bucureştiul, spre deosebire de Târgovişte, a fost mult mai expus.
I curtă vreme de la menţionarea sa în documente (1459), cetatea domnească de la
li 1 ·ureşti a fost supusă asediului în timpul campaniei otomane din 146258 • Apoi, ea a

'' Ibidem, p. 11-12.

' 'onstru it de Vlad Ţepeş (1456-1462) şi refăcut între 1476-1480 de Laiot!I Basarab şi Ţepeluş Basarab;
1 Petre Ş . N!isturel, Cetatea Bucureşti în veacul al XV-Jea, în loc. cit., p. 153-155.
1
Ir neo Sivori, [Sosirea Fn Ţara Romdnească}, în Călători străini, voi. III, p. 12.
' I' crre Lescalopier, Călătoria in Ţara Romdnească „., în Căllitori strlilnl, voi. I!, p. 426.
11 1rnnco Sivori, [Sosirea in Ţara Romdneascli}, în CIJllJtori strliini, voi. 111, p. 13.
1
A ol, la Târgovişte, îşi g!lsiseră refugiu nişte negustori genovezi din Chios, insul!i ce căzuse în st!lpânirea
111 I r la 1566; Pierre Lescalopier, Clilătoria fn Ţara RomdneasclJ „. , în CIJllJtori strlilnl, voi. II, p. 428,
H,

Am nplicat coeficientul demografic 5, acceptat în genere de istorici (Ştefan Ştetl!neseu, Demografia,
/11 n.r/11ne a istoriei, Bucureşti, 1974, p. 132), deşi în practică nu este general valabil (vezi Claudiu Neagoe,
11/11/la demograficii a oraşului Cdmpul11ng-Muscel, secolele XV/-XVfll, în „Argesis. Studii şi comunic!iri",
1 u I torie, XIII, Piteşti, 2004, p. 204, n. 14).
• Io noest caz coeficientul demografic aplicat este 5, 9.
l1nnait I. Panait, Rolul Bucureştilor în st/mularea relaţiilor dintre ţările romdne în epoca feuda/li, în
I I ureş ti. Materiale de istorie şi muzeografie", VII, Muzeul de Istorie a Municipiului Bucureşti, 1969,
I

V zi Radu Manolescu, Schimbul de

mărfuri dintre Ţara RomdneasclJ şi Braşov Fn prima jumătate a

11/11/11/ al XVI-iea, în „Studii şi materiale de istorie medic", II, 1957, p. 185-188.
' / ,R.H„ B, Ţara RomâneasclJ, voi. I (1247-1500), doc. 128, p. 220.
I Ir Ş . N!isturel, Cetatea Bucureşti în veacul al XV-iea, în Ioc. cit„ p. 149.
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fost ocupată în cursul campaniilor lui Ştefan cel Mare, domnul Moldovei, în Ţarn
59

Românească • Iar, în veacul XVI a fost şi mai vitregită, fiind ocupată în mai mulh'
rânduri de oştile turceşti: mai întâi de oştile lui Mehemet bey de Nicopole ( 1517.
1522)6°, apoi de cele conduse de marele vizir Sinan Paşa (1595)61 • S-au adăugat 111
acestea epidemiile de ciumă (1552-1554, 1574-1577), de foamete (1574-1575, 1595·
1597) şi puternice incendii (1554, 1574, 1595)62 • Toate acestea au avut efecte negative
sub aspect demografic, flcând ca oraşul Bucureşti să nu mai poată fi locuibi1 63 • Aşa se
explică de ce Mihai Viteazul şi unnaşul său, Radu Şerban (1601, 1602-1611) s-au
retras în cetatea de scaun a Târgoviştei, mai bine păstrată şi mai uşor de apărat, lăsând
Bucureştii într-o adevărată ruină 64 •

THE LORDL Y RESIDENCES FROM TÂRGOVIŞTE AND
BUCUREŞTI IN THE 15TH AND THE 16TH CENTURIES. DEMOGRAPHIC,
ECONOMIC AND SOCIAL ASPECTS

Abstract
Unlike Transylvania, the other Romanian Countries are extremely scanty at
least until the end of the I6 1h century, regarding the documentary sources which could
permit a numerica! assessment ofthe urban population.
ln the evolution of the two lordly residences during the IS 1h and the 16'h
centuries, the population grew, stagnated and decreased numerically. In the presen!
paper the author tries to clarify the numerica! and confessional evolution of the
population of Târgovişte and Bucharest.

9
'
60

Ibidem, p. 153-155.
Vezi /stor/a Ţdrii Româneşl/ 1290-1690. Letopiseţul cantacuzinesc, ed. C. Grecescu şi D. Simonescu,
Editura Academiei R. P. R„ Bucureşti, 1960, p. 22, 44-45. Despre încercllrile lui Mehmet bey de a se
lnstl!pâni asupra Ţllrii Româneşti vezi Claudiu Neagoe, Prima încercare de lraneformare în paşalâc a Ţdril
Româneşti: episodul Mehmed Bey (1522), Jn „Danubius", XXII, Galaţi, 2004, p. 25-32.
1
• Letopiseţul cantacuzlnesc, p. 62-63. Vezi şi Diego Galan, Relaţia expediţiei lui Sinan Paşa în Ţara
Românească,

ln Clilători străini, voi. III, p. 477-478.
Paul Cemovodeanu, Paul Binder, Cavalerii Apocalipsului. Ca/amildţile naturale din trecutul României
[rână la 1800), c~ de Edituri, Prcsll şi Impresariat SILEX S. R. L„ Bucureşti, 1993, p. 46.
· G. I. lonescu-G1on, op. cil„ p. 568.
64
Nicolae Iorga, !stor/a Bucureşlllor, Bucureşti, 1939, p. 60.
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