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Complexul Naţional Muzeal „Curtea Domnească” din Târgovişte, prin
specialiştii mai sus menţionaţi, a efectuat supravegherea arheologică şi cercetarea
propriu-zisă a perimetrului Curţii Domneşti pentru îmbogăţirea datelor istoricoarheologice, dar şi a completărilor solicitate de proiectul de execuţie, respectiv lucrările
de reabilitare a ansamblului, în intervalul 2008-20101.
Curtea Domnească a beneficiat de cercetări arheologice efectuate într-o
perioadă lungă de timp, executate în principal pentru completarea proiectelor de
restaurare-conservare2. Cercetările recente, chiar dacă nu s-au întreprins în condiţii
ideale, situaţie cauzată de ritmul impus de constructor cât şi de unele inconsecvenţe ale
proiectului, au adus precizări asupra unor afirmaţii anterioare referitoare la unele
componente ale complexului arhitectonic, structură planimetrică şi evoluţie istorică.
Studiul de faţă prezintă numai o parte din cercetările recente, considerate semnificative.
Obiectivele cercetării. Activitatea de supraveghere şi cercetare arheologică
desfăşurată la Curtea Domnească din Târgovişte a fost parte componentă şi obligatorie
în întocmirea, avizarea, derularea şi finalizarea proiectului de consolidare-restaurare a
complexului monumental (planşa 1).
În desfăşurarea acestei campanii au fost urmărite următoarele aspecte:
Obţinerea datelor necesare pentru expertiza geologică, de rezistenţă şi a întocmirii
proiectului de consolidare restaurare; Delimitarea spaţială a complexelor arheologice
cu marcarea exactă, sau infirmarea, după caz, a etapelor de construcţie şi refacere,
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menţionate documentar; Depistarea şi studierea vestigiilor arheologice anterioare
momentului ridicării ansamblului; Recuperarea patrimoniului arheologic, verificarea
stratigrafică a terenului.
Stratigrafia generală. Până la campania de cercetări din anul 1986 nu a existat
o sistematizare unitară a stratigrafiei care să ofere posibilitatea atât a poziţionării în
spaţiu dar şi pe verticală a secţiunilor şi a descoperirilor. Situaţia stratigrafică nu
prezintă o structură unitară pe întreg perimetrul de aproape 30.000 m2, incluşi în
incintă.
În 1986 cercetările au fost sistematizate după o grilă octogonală cât şi o cotă
reper unică pentru întreg ansamblul notată cu W0, pe colţul de Vest al casei II (palatul
de sec. XV), corespunzând curbei de nivel 286,44 m + 1,5 m (de la cota terenului).
Stratigrafia este structurată pe etapele de evoluţie în timp şi spaţiul ale Curţii Domneşti
(situaţie generalizantă). Pot fi identificate 29 de straturi arheologice - locuiri, nivele de
construcţie, nivelări, umpleri, pavaje etc. În decursul cercetărilor au fost identificate 7
unităţi stratigrafice cu mai multe subdiviziuni3: 1. Secolul XIV: două nivele aparţinând
locuirii civile; trei nivele aparţinând fortificaţiei din a doua jumătate a secolului al XIVlea, a sediului administraţiei judeţului Dâmboviţa; 2. Curtea Veche (secolul XV). Etapa
respectivă prezintă o stratigrafie deosebit de complexă care marchează Biserica
Paraclis, casele I şi II, şanţurile de apărare, incinta, Turnul Chindia şi probabil cuhnia,
la care se adaugă nivelele aparţinând Bisericii Sf. Vineri şi cimitirului (secolele XVXIX) incluse în perimetrul Curţii Domneşti de către Petru Cercel; 3. Etapa Petru Cercel
(1583-1585). Extinderea Curţii Domneşti este surprinsă pe întreg perimetrul actual al
ansamblului cu nivele separate aparţinând palatului, bisericii, incintei şi apeductelor; 4.
Etapa Matei Basarab (1632-1654). Au fost surprinse mai multe nivele aparţinând
refacerii palatului domnesc, dublării incintei la exterior, apeductelor, anexelor
gospodăreşti precum şi nivelul de construcţie al băii domneşti, respectiv nivelul de
construcţie al Casei Bălaşa ridicată la 1656; 5. Etapa Constantin Brâncoveanu (16881714). Reparaţiile şi anumite extinderi întreprinse în perioada 1693-1697 sunt sesizate
pe întreaga suprafaţă a Curţii Domneşti, respectiv palatul, biserica paraclis, incinta şi
porţile. În afara incinte, spre Est, în grădinile domneşti nivelul de construcţie al
foişorului de zid; 6. Casa Dionisie Lupu (1803). Este reprezentată prin două nivele
depistate în aria de Est a curţii aparţinând stăreţiei, respectiv construcţiilor anexe; 7.
Secolele XIX-XX este reprezentat de construcţiile ce apar pe teritoriul Curţii Domneşti,
în special în perimetrele de Nord şi Sud, la sfârşitul secolului XIX şi la începutul
secolului XX.
Menţionăm că cercetările din anii 2008-2010 nu au surprins în întregime
stratigrafia obiectivului sus-menţionat dar s-au obţinut rezultate ce au confirmat măcar
parţial investigaţiile anterioare.
Prezentarea rezultatelor cercetării.
1. Locuirea civilă. Locuinţa de lemn predomină până spre sfârşitul secolului al
XVI-lea, iar la mijlocul secolului al XV-lea, reprezenta singura prezenţă constructivă
de tip civil. Au fost identificate 40 de locuinţe de tip urban, majoritatea datând din a
doua jumătate a secolului al XIV-lea, respectiv din prima jumătate a celui următor, şi
câteva din secolul al XVI-lea.
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În general, în arhitectura lor caracteristică, dispunerea pe două nivele (pivniţă
şi parter), soba, în cazul celor aparţinând păturii bogate a orăşenilor, din cahle, la care
se adaugă inventarul de calitate superioară, locuinţele cu un singur nivel, dispuse
oarecum periferic4.
Reprezentative sunt cele cercetate de colectivul de arheologi condus de
Nicolae Constantinescu începând din 1961, în teritoriul administrativ al Curţii
Domneşti, cu precizarea că acestea aparţineau oraşului şi nu reşedinţei domneşti, dintre
care două integral cercetate şi trei parţial. Se adaugă încă două investigate parţial de
Radu Gioglovan în 1962, în sectorul de Nord care la aceea dată, administrativ, terenul,
aparţinea întreprinderii de reţele electrice Prahova, încă inedite.
Aşezarea, respectiv, oraşul a ocupat o mare parte din actualul perimetru al
Curţii Domneşti, în a doua jumătate a secolului XIV şi în prima jumătate a secolului
XV. Depistată, încă din 1961, cunoştinţele asupra aşezării civile s-au îmbogăţit pe
parcursul investigaţiilor ulterioare. Din cele 11 locuinţe depistate, majoritatea prezintă
o structură elaborată, ridicate din lemn pe două nivele, pivniţă şi parter, sobe din cahle,
inventar specific mediului urban, două au fost cercetate integral.
Până în august 2009, singura locuinţă plasată anterior anului 1394 (bătălia de
la Rovine) era cea denumită Locuinţa 1B şi plasată imediat la Sud de Biserica Mare
Domnească, cercetată în 19765. Investigaţiile demarate în anul 2008, au înregistrat
nivelul de locuire pe întreaga arie a Curţii Domneşti, sub forma unui strat subţire (cca.
0,05 - 0,15 m) compus din pământ castaniu, cu urme de cenuşă, cărbune, chirpici, iar ca
inventar majoritar, fragmentele ceramice.
Refacerea sistemului de canalizare în anul 2009 la Sud de Biserica Mare
Domnească, a surprins beciul unei locuinţe de lemn, la cca. 10 m Nord, de locuinţa 2B,
tăiată pe direcţia Est-Vest. Subsolul cu o lăţime de 3,5 m prezintă o adâncime variind
între 1,50 - 1,60 m măsurată de la nivelul de călcare iniţial. Peste podeaua din lut
bătătorit s-au surprins resturile dărâmării locuinţei: chirpici, cenuşă şi ceramică
fragmentară. Pereţii beciului erau asiguraţi cu bulumaci şi loazbe. Ceramica în
majoritate de uz comun, se prezintă prin tipurile comune. Ies în evidenţă borcanele
groase în secţiune, cu marginea în „straşină” puternic pronunţată, tip ceramic specific
secolului XIV6.
Deşi sondajul practicat pe o suprafaţă redusă, nu a putut oferi multe informaţii,
locuinţa descoperită la Curtea Domnească, succede Locuinţei 2B din imediata
vecinătate, aparţinând, probabil, aceleiaşi familii7. Această ultimă clădire, sondată de
noi în anul 2009, denumită Locuinţa 2Ba, întăreşte concluzia anterioară potrivit căreia
a existat o aşezare civilă înaintea stabilirii reşedinţei domneşti la Târgovişte (planşa 2).
2. Incinta. Marea incintă cu dublu-zid care şi astăzi delimitează teritoriul
istoric al fostei Curţii Domneşti din Târgovişte închidea odinioară în perimetrul său o
altă incintă, spre Sud-Est, prin zidul de epocă brâncovenească iar mai târziu, în 1803,
4
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ultima a fost la rându-i restrânsă prin ridicarea unui nou zid - pornit de lângă Poarta
brâncovenească şi închizând astfel incinta bisericii Sf. Vineri şi Casa Bălaşa de lângă
ea, zid redatat altminteri cu claritate în fotografiile lui Szatmary în 1867 şi localizat şi
prin secţiunile noastre.
Mai trebuie precizat un fapt care ţine de observaţia şi înregistrarea din teren:
configuraţia nordică a incintei poligonale - mai exact segmentul de Nord-Vest a fost şi
este încă redată inexact.
2.1. Incinta de secol XV. Două sondaje au fost efectuate în cadrul expertizei
geologice din anul 2008 pe partea de Nord a incintei (unul pe fortificaţia de secol XV,
imediat la Nord-Vest de turnul circular de apărare şi al doilea la 15 m spre Nord pe
incinta de secol XVI) au dus la modificarea unor concluzii anterioare8.
Sondaj I. Stratigrafia se prezintă astfel: sub pământul viu, roşcat-lutos, a fost
surprins un strat subţire castaniu cu urme de chirpici, corespunzând nivelului de locuire
civilă din a doua parte a secolului al XIV-lea; urmează nivelul de construcţie al
vechii incinte; un nivel de pietriş cu lut şi var în componenţă, reprezintă suportul pentru
un contrafort adăugat, necesar consolidării incintei din cauza faptului că aceasta este
situată pe buza terasei înalte. Două nivelări din care prima cu moloz, cărămidă
sfărâmată reprezintă umplutura executată la sfârşitul secolului al XVI-lea prin
desfiinţarea marelui şanţ de apărate, de secol XV, iar a doua compusă din
pământ cenuşiu cu moloz, cărămidă şi cărbune este datorată intervenţiilor din secolul al
XVII-lea. Sub pământul vegetal este prezent nivelul de restaurare datorat
intervenţiei Direcţiei Monumentelor Istorice din anii 1963-1965. Constructiv, incinta
cu o lăţime de 1,5 este compusă exclusiv din lespezi de piatră atât la fundaţie cât şi la
elevaţie (planşa 4.1).
2.2. Incinta de secol XVI-XVII. Menţionăm în descrierea stratigrafiei că
sondajul II din 2004, sus menţionat, nu a atins pământul viu, a fost plasată în acest
perimetru peste umplutura (nivelarea) vechiului şanţ de apărare, sesizată la 0,15 - 0,20
m sub talpa fundaţiei (planşa 4.2). Pentru a se asigura o bază de fundare mai solidă,
anterior începerii lucrărilor a fost aşternut un pat de pământ cenuşiu cu lut şi lemn
masiv, carbonizat între timp. Până la nivelul de construcţie situat la 1,20 m mai sus este
surprinsă, o umplutură (cu moloz şi cărămidă sfărâmată) provenită probabil din
lucrările de extindere a ansamblului voievodal, urmează nivelul de construcţie al
zidului de incintă; o nivelare compusă din moloz, pietre şi cărămidă; nivelul de
restaurare 1963-1965 şi stratul vegetal. Structura construcţiei se prezintă din piatră şi
cărămidă, elevaţie în casete iar fundaţia din piatră înglobând şi cărămidă sfărâmată.
Pentru a se asigura stabilitate fundaţia depăşeşte elevaţia spre exterior cu cca. 0,50 m.
Spre comparaţie prezentăm cercetarea întreprinsă în şanţul de canalizare
practicat în faţa porţii de Sud la cca. 10 m, situaţia dintre zidurile de incintă, respectiv,
cea din 1584, la interior, iar la exterior cea ridicată către anul 1640 (planşa 5). Sub
pământul viu cu lut roşcat şi pietriş în compoziţie urmează un strat gros de umplutură
de culoare vineţie ce coboară în pantă pe direcţia Vest-Est, urmat fiind de un nivel
subţire de lut tasat şi cenuşiu cu cărbune, ultimele două executate pentru nivelarea pe
orizontală a terenului între ziduri. O nivelare consistentă de culoare castanie este
8
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urmată de o a doua din pietriş şi lut aşternută la 1640, imediat după construcţia celui de
al doilea zid de incintă. Urmează o a doua nivelare din lut, bătut şi tasat
corespunzătoare nivelului de caldarâm identificat tot între zidurile de incintă pe latura
de Sud la Casa Aramă, probabil este vorba de un drum de acces. Straturile ulterioare au
fost distruse de umplutura executată în 1965 cu prilejul lucrărilor de restaurare. O
situaţie interesantă o prezintă poziţia în adâncime a celor două ziduri, incinta I prezintă
soclul fundaţiei la 0,5 m mai sus decât incinta nouă. Constructiv aceasta este realizată
numai din piatră prezentând o adâncime de 1,20 m, iar structura elevaţiei tot în casete
de cărămidă cu piatră. Incinta II nu mai este ridicată în şanţ de fundaţie ci în groapă de
fundaţie ce depăşeşte spre exterior elevaţia cu 0,40 m, până la marginea soclului
fundaţiei, menţionăm sub incinta II descoperirea unui mormânt a cărei prezenţă în
această arie rămâne încă inexplicabilă.
Structural din cele două descrieri observăm, incinta I pe latura nordică a
perimetrului nu se aseamănă cu cea de pe laturile de Sud şi de Est. Sub rezerva unor
investigaţii ulterioare considerăm că fortificaţia interioară a fost realizată în etape
diferite. Menţionăm că într-una din relatările de epocă privitoare la construcţiile
ridicate de Petru Cercel nu este menţionată incinta, iar la 1595 Filippo Pigafetta
menţiona o fortificaţie din lemn ridicată de Sinan-paşa în nordul perimetrului Curţii
Domneşti. Dat fiind timpul foarte scurt de care Petru Cercel a dispus pentru realizarea
construcţiilor proiectate, lucrarea la incinta de piatră şi cărămidă, a fost realizată numai
parţial, o porţiune rămânând neterminată, necesitând intervenţia peste 10 ani a trupelor
otomane situaţie sesizată pe latura de Nord, în spatele Turnului Chindia, pe o lungime
de 30 m9. Datorită faptului că incinta II este cu certitudine plasată în timpul domniei lui
Matei Basarab, putem avansa, deocamdată, ca ipoteză, faptul că lucrările de completare
se datorează lui Mihnea al II-lea într-un din cele două domnii din deceniul al doilea al
secolului al XVII-lea, care desfiinţează complet marele şanţ de apărare. Mai
menţionăm o deosebire si anume, pe laturile de Est şi de Sud dup construcţia zidului II
de incintă a fost practicat un sistem de consolidare al celor două ziduri printr-un sistem
de grinzi dispuse între cele două ziduri, in sistem încrucişat.
3. Biserica Mare Domnească. La Biserica Mare Domnească au fost efectuate
cercetări arheologice atât la interior cât şi la exterior. Acest lucru s-a datorat
excavaţiilor pentru consolidarea monumentului, care au fost practicate pe întreaga
lungime a fundaţiilor, de jur împrejurul lăcaşului de cult. Cota maximă de săpare a fost
de -2.80 m de la actualul nivel de călcare10.
Cercetările efectuate în acest an, au confirmat în cea mai mare parte rezultatele
obţinute în campaniile anterioare. Fundaţiile bisericii, din lespezi de piatră de râu au
adâncimea de -1,50 m de la actuala cotă de călcare şi sunt ieşite faţă de planul soclului
cu 20-25 de centimetri. În naosul Bisericii Mari Domneşti, cercetările efectuate în
februarie-martie 2006 au scos la iveală, mai multe cuptoare pentru prelucrarea
minereului de aramă. Prezenţa unor astfel de cuptoare la circa 20 de metri distanţă de
fortificaţiile curţii vechi asociate cu monedele emise de Sigismund de Luxemburg,
9 ***,
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SCIV, 2, 1964, p. 230-231; Moisescu, Cr., Târgovişte. Monumente istorice şi de artă, Bucureşti, 1979, p. 4252.
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demonstrează continuitatea locuirii urbane, în perimetrul viitor al Curţii Domneşti şi în
prima jumătate a secolului al XV-lea, după momentul 139411.
Astfel de amenajări au fost surprinse pe toată lungimea şanţurilor excavate atât
la interior cât şi la exterior. Sondajele din 2010, chiar dacă nu au dus la rezultate
spectaculoase, ne-au dat posibilitatea unor precizări asupra planimetriei (structurii)
monumentului, dar şi a evoluţiei sale în timp (planşele 11, 12).
S-a confirmat nivelul de locuire care a precedat biserica în a doua jumătate a
secolului al XIV-lea şi în prima jumătate a celui următor, evidenţiat în anul 2007 prin
cercetarea unui cuptor pentru prelucrarea alamei în naos. În sondajele practicate în naos
în axele zidului de Vest şi al catapetesmei pe Est s-au identificat două nivele de locuire
(folosire) aparţinând târgului, respectiv oraşului Târgovişte, constatându-se şi existenţa
a ceea ce pare a fi un cuptor menajer (sondaj 2). Ambele niveluri arheologice prezint
prezintă masiv cărbune, cenuşă, chirpici ars secundar, care datează cele două incendii
care au afectat oraşul în 1394, respectiv la mijlocul secolului al XV-lea.
Nivelul de construcţie al bisericii se plasează la 1,10 m faţă de pardoseala
actuală. Faţă de investigaţiile din 1961, cele din 2010 au adus câteva noutăţi:
* În pronaosul bisericii anterior anului 2010 au fost efectuate cercetări
arheologice efectuate în anul 1965 de către N. Constantinescu12. Excavaţiile din anul
2010 au pus numeroase probleme din cauza existenţei celor patru morminte (cavouri)
plasate câte două, de o parte şi de alta a axului longitudinal al bisericii. Din punct de
vedere stratigrafic aceste patru cavouri au fost construite sub nivelul pardoselii de
cărămidă respectiv sub nivelul de fundaţie al Bisericii Mari Domneşti. Distanţa dintre
C1 şi C2 este de 0,85 m, iar cea dintre C3 şi C4 de circa 0,28 m. Ca tehnică de
construcţie, cavourile sunt asemănătoare şi doar dimensiunile lor diferă. La construirea
lor au fost folosite cărămizi obişnuite pentru secolul al XVII-lea (dim. 25x14, 5x3,5 cm
şi 27x15x3,5 cm) legate cu mortar.
* Transversal pe zidul naos-pronaos, respectiv pe fundaţia altarului între
acestea şi cei patru pilaştri interiori de secţiune octogonală care susţin intersecţiile
bolţilor şi turla Pantocratorului, spre Est, respectiv Vest au fost identificate patru ziduri
reprezentând o suplimentare a structurii de rezistenţă. Acestea au o structură
asemănătoare cu a fundaţiilor exterioare din care fac parte integrantă. Fundaţia din
bolovani masivi prezintă o adâncime de 1,10 m iar lăţimea depăşeşte 1,40 m. Elevaţia
din lespezi, bolovani şi cărămidă dispuse în casete prezintă o înălţime de 0,90 m şi o
lăţime de 1,30 m, legată fiind organic de restul zidăriei.
* Cele două ziduri de rezistenţă orientate Est-Vest nu se continuă în centrul
naosului. Spre Vest constituie şi un element suplimentar de rezistenţă a cafasului
(balconului). Spre Est, pe transversala lor, sprijină şi catapeteasma brâncovenească,
care nu are drept sprijin decât lespezile masive din altar, contemporane cu iconostasul.
* Deşi altarul nu a fost investigat (numai proscomidia şi diaconiconul) cele
două ziduri de rezistenţă se continuă până în zidul de Est al altarului asigură un sprijin
suplimentar părţii răsăritene a bisericii.
* La 0,5 m sub pardoseala păstrată a fost identificat un pat de pardoseală din
mortar şi var, gros de 0,04 - 0,06 m dispus peste o nivelare provenită din materialele
11
12

vezi notele 2, 5, 6, 7.
vezi nota 10.
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scoase din groapa de fundaţie. Pe latura de Sud căpăcuieşte gropile stâlpilor, folosiţi la
schelă. Pe patul de mortar se observă imprimate urme de lespezi de piatră de formă
neregulată.
Se pot înainta mai multe teze de lucru: Biserica nu a fost terminată în 1585 de
către Petru Cercel, argumentul fiind pardoseala provizorie susmenţionată. Un argument
îl constituie şi tencuiala simplă identificată deasupra pardoselii de piatră,
susmenţionate, observaţie care înlătură definitiv opiniile prin care ctitorul începe
pictarea bisericii; Pardoseala de cărămidă păstrată pe alocuri datează din timpul lui
Matei Basarab, post 1639. Domnitorul este de fapt cel care după noi încheie lucrările
aducând pardoseala la nivelul actuală deasupra zidurilor cercetate în 2010. Pentru
datarea propusă pledează şi mormintele familiei lui Matei Basarab suprafaţa exterioară
a pietrelor tombale corespunzând cu cea a pardoselii de cărămidă; Catapeteasma din
cărămidă (partea inferioară) se sprijinea direct din altar ce suprapune pardoseala din
cărămidă. Până la sfârşitul secolului al XVIII-lea a existat numai o catapeteasmă din
lemn. Se dovedeşte că Petru Cercel nu a încheiat în cei aproape doi ani de domnie
lucrările la biserica domnească, meritul pentru finalizare fiind al lui Matei Basarab,
bineînţeles alături de Constantin Brâncoveanu căruia i se datorează încheierea pictării
monumentului şi catapeteasma.
4. Casa Dionisie Lupu. Lângă poarta mare practicată în timpul domniei lui
Constantin Brâncoveanu (1688-1714) pe latura de Sud-Est a Curţii Domneşti a fost
adosată zidului interior de incintă o casă egumenească. Iniţiativa construirii acestei case
a fost cauzată de cutremurul din toamna anului 1802 care a dus la avarierea gravă a
Mânăstirii Dealu. Prin documentul din 27 decembrie 1802 domnitorul Constantin
Ipsilanti (1802-1806) hărăzeşte Mănăstirii Dealu drept metoh Biserica Sfânta Vineri,
teren în Curtea Domnească şi grădinile domneşti. Dintr-un document din 14 aprilie
1803 constatăm că deja se construia: „o pereche de case mari, cu case sus, cu odăi jos,
cu pivniţă, cuhnie şi grajd”. Clădirea măsura 15 stânjeni în lungime şi 5 în lăţime.
Planimetric la beciul cu două compartimente, puţin adânc, realizat din zidărie
în casete, sunt ataşate la nivelul parterului două odăi de serviciu, magazii şi un coridor
pe toată lungimea faţadei de Nord. Parterul înalt este compus dintr-o tindă cu acces din
prispa spaţioasă întinsă pe laturile de Nord şi Vest ale clădirii şi din foişorul spaţios în
care se ajunge prin scara alipită faţadei de Nord, două încăperi amplasate de o parte şi
de alta a tindei foloseau drept dormitoare iar a treia spre Vest ca sufragerie dincolo de
care era plasată o cămară cu accesul printr-o scară de serviciu adăugată laturii de Vest a
clădirii.
Sondajele executate în anul 2008 au confirmat pe cele din anul 1977
stabilindu-se definitiv planul construcţiei păstrată în afară de demisol numai la nivelul
fundaţiilor (clădirea modificată substanţial spre anul 1900). Parterul păstra pardoseala
din cărămidă cu aceleaşi dimensiuni ca la zidăria parterului (24 x 14 x 4 cm). Elevaţia
este ridicată din cărămidă cu piatră de tipul „în casete”, folosit fiind un mortar de
calitate inferioară. Spre Sud clădirea se sprijinea pe zidul de Sud al incintei Petru
Cercel. Din observaţiile anterioare, casa Dionisie Lupu prezenta parterul din zidărie iar
etajul de lemn (planşa 3)13.
13
Cercetările arheologice au fost realizate de către Gabriel Mihăescu în anul 1977 iar proiectul de
reconstrucţie reluat de cel actual, realizat în acelaşi an de către Direcţia Monumentelor Istorice; Mihăescu,
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5. Cuhnia. Adosate Turnului Chindia spre Vest se plasează fundaţiile masive
ale unei construcţii, identificată în 1976 şi considerată anexă a turnului din secolul al
XVIII-lea, cu funcţii nedeterminate14.
Planimetric, prezintă două încăperi, prima de mici dimensiuni ce adăposteşte o
fântână circulară din piatră de plan dreptunghiular cu dimensiunile exterioare de 7,40 m
x 4,20 m, cu ziduri inegale în lăţime (2 m pe latura Nord-Est, 1,50 m pe latura de NordVest, 0,90 m pe latura de Sud-Vest, respectiv 0,60 m pe cea de Sud-Est) în elevaţie, al
cărei plan l-am revizuit în anul 2009. Fântâna din piatra (lespezi, bolovani) are un
diametru exterior de 1,50 m şi cel interior de 0,80 m. Până în prezent reprezintă singura
fântână alimentată natural aparţinând Curţii Domneşti. Spre Sud-Vest se plasează o
construcţie masivă cu fundaţii adânci din piatră, inegale în lăţime, măsurând 25,40 m
pe axul Nord-Vest Sud-Est, respectiv 20,60 m pe cel de Nord-Est Sud-Vest. Pe laturile
de Nord-Vest şi Sud-Vest fundaţiile sunt supradimensionate măsurând 1,90 m în
lăţime. Se păstrează din elevaţie pe alocuri două asize de cărămidă (planşa 10).
Observaţiile arheologice mult îngreunate din cauza decapărilor întreprinse dea lungul timpului au dus la distrugerea nivelului de construcţie. Un sondaj de mici
dimensiuni executat în colţul exterior de Est al camerei ce adăpostea fântâna şi Turnul
Chindia, plasează construcţia după ridicarea Turnului Chindia. Fundaţia adâncă şi lată
de 1 m din bolovani, susţine zidăria din cărămidă păstrată pe cca. 0,40 m cu
dimensiunile de 0,30 x 0,15/0,16 x 0,04/0,05 asemănătoare cu cele ale Casei Domneşti,
ridicată de Petru Cercel. Asupra datării şi destinaţiei construcţiei se pot înainta numai
supoziţii. Din sondajul între nivelul de construcţie al clădirii şi al Turnului Chindia se
păstrează o umplutură cu material de construcţie de cca. 0,70 m rezultat din demolarea
parţială a turnului de intrare a bisericii paraclis, ctitorie a lui Mircea cel Bătrân din care
s-a recuperat o ciupercuţă ornamentală din faţada bisericii. Nivelul de călcare din
exterior al Turnului Chindia corespunde cu cel al clădirii în discuţie, umplutura
corespunzând marginii superioare a soclului din lespezi de piatră a Turnului Chindia.
Asupra datării un argument îl constituie şi poziţionarea clădirii în perimetrul
curţii vechi. Ocupă singurul teren liber disponibil pentru construcţie situat între Turnul
Chindia la Est şi marginea interioară a marelui şanţ de apărare spre Vest. În consecinţă
clădirea este ridicată după apariţia Turnului Chindia şi înainte de domnia lui Petru
Cercel când, după ridicarea incintei de zid, Curtea Domnească se triplează în suprafaţă.
Nu se poate preciza ctitorul, probabil, unul dintre domnitorii cu domnie mai lungă şi
stabilă: Vlad Călugarul, Radu cel Mare sau Neagoe Basarab.
Este adevărat că funcţionalitatea de cuhnie, nu este documentată, nici o
informaţie scrisă nu ne-a parvenit, dar pentru reşedinţele voievodale în special pentru
secolele XIV-XVI nu sunt precizate funcţii esenţiale pentru funcţionarea unei instituţii
atât de complexe, deservită de personal numeros: bucătării, grajduri, instalaţii sanitare,
locuinţele personalului etc.
Până cel puţin la sfârşitul secolului al XVI-lea, spaţiul vechiului palat
(parterul) nu era propice amplasării bucătăriilor, care necesitau un perimetru vast: apă
curentă, cuptor, spaţii de depozitare şi sanitare, pentru tranşarea cărnii, strict necesare
pentru alimentaţia zilnică nu numai a domnitorului, dar şi a personalului, gărzilor,
G., Fruchter, E., Curtea Domnească din Târgovişte, Bucureşti, 1986, p. 118-122.
14
N. Constantinescu, C. Ionescu, P. Diaconescu V. Rădulescu, op. cit., p. 69, p. 166-167 şi fig. 21.
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oaspeţilor, etc. Considerăm că spaţiul respectiv şi-a păstrat aceiaşi funcţiune inclusiv în
timpul lui Constantin Brâncoveanu, care ar fi simţit nevoia unei noi construcţii cum a
făcut la alte palate (Mogoşoaia, Potlogi, etc.) şi pe care sigur am fi identificat-o.
De asemenea, considerăm că latura de Nord, a clădirii, constituia şi
continuarea fortificaţiei de piatră până la limita marelui şanţ de apărare până la
desfiinţarea acestuia, închizând accesul dinspre Ialomiţa.
6. Anexele gospodăreşti. Se plasează central spre Est de Biserica Mare
Domnească şi la Vest de biserica Sfânta Vineri într-un perimetru separat de curtea
principală de un zid orientat Nord-Sud, ridicat în spatele absidei bisericii mari, incintă
ridicată din iniţiativa lui Matei Basarab (1632-1654) în jurul anilor 1639-1640. Curtea
gospodărească era deservită dinspre exterior pe latura de Sud-Est de un turn de intrare
masiv a cărui formă poligonală pe care o observăm şi astăzi - ctitorie a lui Constantin
Brâncoveanu (1688-1714) - amplasat peste fundaţiile unui alt turn mai vechi de plan
octogonal care probabil constituia accesul iniţial spre biserica Sfânta Vineri.
Cele două anexe gospodăreşti din curtea mică cum este cunoscută, au un plan
dreptunghiular; una este plasată pe axa E-V iar cea de-a doua pe axa E-N. Prima
construcţie are dimensiunile de 20,0 x 9,0 m, a doua, de 23,0 x 10,0 m. Au fost
descoperite în urma campaniilor de cercetare arheologică desfăşurate în anul 1976 şi
datate în a doua jumătate a secolului al XVII-lea.
Dacă asupra datării celor două construcţii nu avem obiecţii, prima ridicată la
mijlocul secolului al XVII-lea, a doua spre 1700, asupra planului deosebirile sunt
semnificative faţă de cel din 1986. Prima clădire nu prezintă o cameră ieşită din
conturul planului în colţul de Sud-Est, ci de fapt o scară din lemn pe stâlpi din cărămidă
cu accesul dinspre Sud, refăcută din cărămidă cu accesul dinspre Est şi planul în „L”
după ridicarea celei de a doua construcţii, în ambele cazuri, legătura cu podul primei
clădiri (planşa 8). Tot acesta prezenta o prispă pe latura de Nord mărginită spre Est de o
mică încăpere delimitată printr-un zid transversal.
În timpul domniei lui Constantin Brâncoveanu se adaugă o a doua clădire,
adosată spre Est celei iniţiale (din păcate planul realizat în 1986, eronat). Pe un zid
oblic sprijinit pe prima clădire, spre Sud, se ridică un rând de trei încăperi orientate spre
Est şi încă una tot spre Est celei centrale semănând cu poziţionarea unui foişor. Odată
cu refacerea scării se adaugă spre Nord un zid lat de 1,20 m dispus oarecum oblic faţă
de planul clădirii. Rezultă spre Nord-Vest o încăpere mare în formă de „L” ce prezenta
spre Est o deschidere de patru metri. Colţul de Sud-Est primeşte o nouă încăpere,
perimetrul casei devenind dreptunghiular (planşa 9).
Până în prezent nu s-a găsit o funcţie celor două clădiri. Considerăm că aici au
fost amplasate grajdurile pentru caii domnitorului cât şi ai familiei. După zidurile
descoperite în 1976, respectiv 1986, prăbuşite probabil în urma cutremurului din 1802,
cele două construcţii nu prezentau decât parter. Scara îndreptată către podul primei
clădiri o considerăm accesul spre fânar. Încăperea în formă de „L” din componenţa
celei de a doua construcţii şi accesul foarte larg spre Est îl presupunem drept adăpost
pentru trăsurile domnitorului Constantin Brâncoveanu şi ale familiei sale şi implicit
locuinţă pentru personal, cea veche adăpostind boxele cailor domneşti15.

15

G. Mihăescu, E. Fruchter, op. cit., p. 117.
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Nu a fost trecută în revistă întreaga cercetare, subliniindu-se numai rezultatele
cu adevărat relevante pentru evoluţia ansamblului. Spre exemplu, nu aprofundăm
deocamdată problema şanţurilor de apărare care necesită investigaţii suplimentare.
Menţionăm însă două sondaje: primul a fost executat la limita exterioară a
marelui şanţ de apărare din secolul al XV-lea, central pe latura dinspre Calea
Domnească, confirmând traseul propus de conducătorul şantierului arheologic Nicolae
Constantinescu (planşa 7)16; al doilea a fost poziţionat în faţa accesului dinspre Sud al
Curţii Domneşti şi perpendicular pe S-IIID1986. S-a confirmat existenţa micului şanţ
de apărare identificat anterior cu precizarea că orientarea reală a acestuia este pe
direcţia Est-Vest şi nu invers cum a fost publicat (planşa 6)17.
Cercetările din anii 2008-2010 ne-au convins că investigaţia unui ansamblu
arhitectonic pe cât de vast pe atât de important pentru istoria noastră naţională nu este
încă încheiată, posibilităţi pentru viitoare cercetări arheologice încă existând, loc fiind
şi de surprize.
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17

Constantinescu, N., Ionescu, C., Diaconescu, P., Rădulescu, V., op. cit., p. 98-100 şi fig. 50.
Ibidem, p. 73-74 şi fig. 51.1, 52.
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THE LORDLY COURT FROM TÂRGOVIŞTE.
ARCHAEOLOGICAL RESEARCHES 2008-2010
Abstract
Archaeological investigations due to the rehabilitation and restoration project
of residential Princely Court from Targoviste, undertaken between 2008-2010 have
clarified the evolution and functionality of some component monuments.
About the fifteenth century fortification, we have proven that, on its north
side, behind the Chindia Tower, it was extending to the edge of the great defensive
rhine. The sixteen and seventeen centuries fortifications. On the western side, to the
„Broad Lane” (nowadays Princely Road) we have clarified the route of the walls that
was not completely identified by the previous investigations. On the North side, the
fortification wall ordered by Prince Petru Cercel (1583-1585) appeared to be
incomplete confirming the reports that the Turks fortified inside the Princely Court in
the fall of 1595, raised wooden fortifications.
The Great Royal Church did also provide new informations. The nave and
altar area presents an additional resistance system of the foundations. Other data
obtained give us reasons to believe that the construction works were completed after
Prince Petru Cercel reign.
Another objective investigated was the construction west of Chindia Tower,
and as a result we could specify the plan of the building which is dated in the second
half of the fifteenth century or early next century. As a possible function we suggest
that of kitchen, but there are also other hypothesis that must be taken in consideration
and future investigation will give a more certain answer to this issue.
For the whole household annexes of the secondary court (dated in the sixteen
and seventeen centuries) we outlined the plans and functions of the buildings, that of
the royal stables.
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