CETATEA FAGARAŞ UL UI, lN L UMINA INVENTARELOR SALE DIN
SECOL UL AL XVII-lea,
-

de RICA POPESCU

In secoll.ul XVH marele domeniu feudal al Ţării Făgăraşului se com
punea din domeniile Făgăraş, curtea din Porumbacu şi curtea din Comana
fiind stăpînit direct de principii Transi!lvaniei, constituind contrazestrea
soţiHor lor, principesele.
Invellltarele de care dispunem în prezent au fost pul:Xlicate în rezu
mat intr-o ediţie veche de scripte şi manuscrise de către Makkai Laszl6,1
iar in anul 1 970 au apărut sub îngriji.rea academicianului David Prodan în
primuil volum al Urbariilor Ţării FăgăraşUlui 2• Prin bunăvoinţa colectivu
lui clujean dispunem în prezent de inventarele cetăţii FăgăTaşului din anii
1 632, 1637 3, 1 656", 1 676 5, 1 726 6 (extras din cronica Mînăstirii franciJscooe
din Făgăraş) precum şi de inventarele de muniţii din anii 1 662, 1 6657•
Importanţa pe care o ,prezintă prelucrarea acestui marteriail este deo
sebită atîlt pentru cercetarea istotică propriu-zisă, cît şi pellltru e'V'Oluţia
ulterioară a lucrărilor de restaurare a m onumentullui în lumina unor pre
ţioase descrieri de epocă.
1 Makkai Laszl6, I. Rak6czi Gyl5Tgy birtokainak gazdasagi iratai 1631 -1648.

2 D. Prodan, Urba'riile Ţării Făgăraşului, vol. I, 1601-1650, Bucureşti 1970.

3 D. Prodan, Urbariile Ţării Făgăraşului, vol. I, 1601-1650, p. 130-195 şi
394-428, originalul în Arhivele Statului Budapesta, Urbaria et Conscriptions, fascicola
14, nr. 39.
� Inventarul din 1656 se află in fotocopie la Biblioteca Filialei Academiei Cluj,
Arhiva IstoricA.
5 Inventarul de muniţii şi cel al cetăţii din anul 1676 se află in fotocopie la
Biblioteca Filialei Academiei Cluj, Arhiva Istorică.
6 Inventarul din 1 726 este notat pe marginea cronicii Minăstirii franciscane
din Făgăraş, in Arhiva Muzeului Cetăţii Făgăraş o copie dactilografiată.
7 Inventarele de muniţii din anii 1662 şi 1665 se află in
Academiei R.S.R. Cluj, Arhiva Istorică.
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Primul invenbar întocmit între 1 5-23 i anuarie 1632 de către Gheorghe
Literatus Szegedi, din ordinul principelui Transhlvaniei, după moartea lui
Gabriel Bethlen, ne dă o imagin e amptă a dezvoltării pe care a luat-o do

meniul feudal ail Făgăr�ului.

In anuJ 1613 a fost ales principe al Transilvaniei Gabriel Bethlen.

Conform uzanţelor epocii, marele domeniu feudal este dă·ruit şi apoi testat
soţiei sale, Ecaterina, principesă din casa de Brandenburg8• In această pe

rioadă adaptările şi adăugirile de construcţii la care este supusă cetatea
vor culmina cu transformarea sa într-o fastuoasă reşedinţă princia.ră. Pri

mele începuturi sînt făcute încă din 1623!' cînd sînt elaborate ce}e 36 de

puncte ale instrucţiunilor economice ale lui Gabriel Betihlen către provi
zorul cetăţii Făgăr�. Spicuim din acestea următoarele : în permanenţă
provizoriu! cetăţii avea la dispoziţia sa cîte 500 de oameni "o parte cu care,
alţii pe j os cu Jopată şi sapă" fiind conduşi de logofeţi care să supra
vegheze lucrul, punctul 25 cuprindea instrucţiunile pentru începerea lucru
lui la cărămidării, care vor

produce

"zilnic 3000 de cărămizi . . . pînă

la V'ara viitoare în ziua de Sf. Mihai'l cel puţin să fie gata 600.000 de cără
mizi " . Punctul 26 prevede începerea loorului la primul bastion de sud-est,
în anull 1623 înălţimea acestuia trebuind să fie "•la înălţimea unui om",
urmînd ca în ,,primăvara şi vara vHtoare . . . cînd se va zidi bastionul. . .
să fie gata atît pietrele cit şi cărămida şi varul. . . să fie cărat şi stins pe
marginea şanţului de partea unde se începe bastiomrl" 10• Pentru fortifi
carea cetăţii, principele va dispune construirea unu i "pălan" 11 (întăritură)

rpe locull fostei grădini a cetăţii, în jos, către OLt în lungime de 75 de stîn
jeni şi înadt de 4,5 stînjeni . La capetele acestuia s-au construit bastioane
în care trebuia să încapă , ,cîrte 25 de ·soldaţi puşcaşi în caz de nevoie" , iar
dedesubtul lor erau grajdurile şi locuinţe.

Lemnele

pentru

construcţia

"pălanului" au fost aduse din scauncle Rupea şi Cincul Mare, "fire de co

paci in lungime de cîte 6 stînjeni şi 4 şchioape. . . restul din pădurea Şer
căii, în total cam 500 de fire" 12• Pentru decorarea interioarelor cetăţii au
fost aduşi dUilgheri, tîmplari, pietrari din Mantua şi Veneţia iar la Porum
bacu luc.rau sticlari din Murano care preparau pasta pentru cr1stal 13•
B

Szadeczky Lajos, FogaTasi toTteneti emlekek, în Erdelyi Muzeum, IX/1892.

9 ETdelyi GazdastigtoTtenelmi Szemple, 1897, p. 1 6-24.

10 Szadeczky Lajos, FogaTasi toTteneti emlekek, în Erdelyi Muzeum, 1892, vol.
IX, partea a VI-a, p. 2.

11 Ibidem.

12

13

Iibedm, p. 4

Georg Kraus, CTonica
miei. 1965, p. 46.

TTansilvaniei, 1608-1665, Bucureşti Editura Acade
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Inventarul din 1 632 se ocupă de fiecare încăpere din cele 85 aile cas
telului propriu-zis, ca şi de cele aflate in zidul de incintă. Astfel, exista
bastionu:l vechi Bathori, sau ba5tionul Toboşar (sud-est), pe care se afJa
"tunul bărbos", tobele de alarmă, bastionnl Thomori ca şi ccle!late două
bastioane de coaţ construite in timpul lui Gabriel Bethlen.

Inzestrarea millitară a cetăţii era impresionallltă : tunuri, felurite arme
de foc, diferite instrumente de război şi de apărare sau asediu. In casele
de pulbere se af'J.au 40 de măji de praf de puşcă, in alta 58 de mă:ji de ră
şină de brad topită, pe poliţă 1 400 de ullcioare pline de "instrumente de
foc", 97 d e scuturi colorate. Unele din tunuri purtau st ema lui G a
briel Bethlen. Altele stem a lui Ştefan Mailart:, Bailthazar Bathori.
Un tun de 24 de măji, cu ghi ul ele de 6 fonţi, numit" Şoimul"
purta stema lui Mi·hai Viteazul. In ba:stionul Bathori erau 3 bombarde, din
tre care una cu 1 6 ţevi, ce1elailte două cu cite 7. Castelul propriuzis era
împărţit după criterii riguros stabhlite : demisolul, adăpostea pivniţa cea
mare cu vinuri in care conform inventarului din 1 632 se găseau 1 8 1 buţi,
cu pri n zi n d 1 0032 vedre de vin provenit din dijme, in "casa oţetului",
pivniţa de pe latura de vest, erau 308 vedre de oţet puse in 17 butoaie. In
aceeaşi încăpere se aflau oalele cu magiunuri-lictarium din prune uscate,
gutui zdrobite, pepeni verzi, piersici uscate . Parterul era folosit ca lo
cuinţă pentru personalull domenial, casele sarneşului, proviwrullu i, econo
mului, măierului. La etajul I, sau "partea de mijloc" cum e numit în in
ventare, erau "C81Sele lui Mailat" cu stema acestuia deasupra uşii de in
trare. In continuare se aflla camera tezauruaui. Este deosebit de interesant
că tocmai datorită studierii acestor inventare am reuşii! să identificăm
locul unei scări secrete a:fll ate în grosimea zidului Turnull u i Roşu care făcea
legătura

între saila tezaurului şi dormitorul principelui aflat la etajul al
II-lea. Urmau palatele vechi Bathori, aflate pe latura de nord, ca şi loggia
(foto 1) de pe latura de sud lărgită in timpull lui Gabriel Betlrlen, folosind
baza vechiului cerdac . Una din cele mai frumoase săli este cea a Dietei,
situată pe latura d e

numiliă in anuft

vest, transformată după 1 630 in capelă. In această sală,

1 58 1

"Sala Ţării", apoi "Sall a Mare", s-au adunat toţi ne

meşii Ţării Făgăraşuilui sub conducerea lui Mihai
să plece spre Moldova (foto nr. 2).

Viteazul inainte

ca

acesta

Etajul ail II -lea a fost .aproape in totalitate folosit de familia princi 
ară. Aici se afilau pall atul mare, de pe latura de sud, de dimensiuni impre
sionante, cu emblem a familiei Bathori deasupra uşii de intrare, cu pereţii
tapetaţi cu carpete din piele presată, cu 1 4 rame pentru covoare, cu ta-

http://cimec.ro - http://istoriebv.ro

.RICA POPESCU

70

vanul casetat, palatul de mese în 6 colţuri, cu carpete de Flandra, cu

tavanuil. din grinzi acoperite cu pînză pictată, avind de j ur împrejurul pla

fonului ti1Ilul oorilt al principelui. Din dormitorul principelui, sau " bolta

allb ă" , aflatt în TurnUil Roşu, ornamentat cu 12 covoare mici, se putea urca

pe scara in spirală la "casa de vară" şi la ordlogiu. Cu casa principeselor
şi a fiicelor lor care era bogat împodobită cu tapiserii de Flandra, car

pete din piele de Cordoba şi pardoseală din parchet variat colorat, se ter
mină latura de vest a etajului al II-lea. Pa!latele lll!Ilgi de pe latura de nord,

de asemenea bogat împodobite foll oseau şi la primirea oaspeţillor de vază,

cum au fos t trimişii voievozillor munteni şi molldoven i în timpul lui Mihail
Apafi 1, sau ai sultanului turc, unii participanţi la dietele Transilvaniei

ţinute in nenumăll"ate rînduri in Cetatea Făgăraşudui. LaJtura de est ca şi
bastionul temniţă erau folosite pentru depozitarea hranei (slănini, burdu

furi cu brînză) la nivelul etajului al II-lea.
Inventarul din anul 1 656, întocmit de provizorul cetăţii între 1 şi

martie, es te deosebit de amănunţit u.

cu

31

Cetatea Făgăraşuilui a�pare în toată măreţia sa, ca reşedinţă princiară,

descrierille fiecărei încăperi, incepind cu zidul de incintă.

Locuinţele drabanţilor aflate pe latura de est a zidUJlui de incintă sînt

continuate de casa lăcătuşului, brutăria veche, casa slăninilor, celare, casele
de pulbere de pe laturile de sud şi nord, bastioanele de colţ cu cazematele
de dedesubt (foto nr.
Intrarea în

3).

castei

se făcea printr-<> poartă mare cu butuc ratitor. In

apropierea acesteia., se aflau închisoarea din turnul temniţă (foto nr. 4), ca
sele sameşuJ.ui, provizorului, economului, valeţiJor. Demisoluil (vezi planul
parteruJ.rui) era folosit drept pivniţă pentru depoziltarea vinurilor şi a oţe
turilor (foto nr.

5).

Descrierea etajului 1 (plan 1) sau "nivelul de mijloc", i ncepe cu bucă

tăria princiară, continuă cu bastiomrl , ,pestriţ" sau "tărcat" unde se aflau
camerele principesei bogat descrise in inventar, avind tavanull vopsit în
diverse nuanţe, ferestre cu anca.dramente din piatră, sobă din cahle verzi
oare la partea superioară avea cahle danrtelate şi globuri . Camera interi
oară din acest turn avea tavanul cu grinzi, soba din cahle albe cu motive

florale, lucrată de meşteri anaba.ptişti aduşi încă din timpul lui Gabriel
Bethlen la Vinţul de

Jos. Aceştia s-au specialli zat

în producerea cahlenor

haibane cu suprafaţa exterioară daltă cu smallţ de cositor (foto nr. 6). De
14 Arhivele Statului Budapesta, U, et. C, fascicola 14150, fotocopie în Biblio
teca Filialei Academiei Cluj, Arhiva Istorică.
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altf€!1 cercetările arhedlogice efectuate la cetate de către arheologii D.M.I.

au scos la iveailă o c

�tiltate

mare de cahle de acest fel. La acelaşi nivel

erau şi sala de mese a principesei , C81Sa

drabanţ ilor, casa ma istruil ui

de

ceremonii , capela, cas a pardh.ilor. Fostele încăperi care în inventarul din

1632 purtau denurnkea de cascle lui MailaJt de pe laJtura de sud a etajului

1, foloseau în 1656 ca depozite de slănină şi făină. Urmau : casa soldaţilor,

sufra g eri a căpitanilor, cu blazonull. Anei Nada:sdy pe u şă. Bastionul Tho
mori din colţuil de sud-est, era compartimentat, fiind folos it drept camere

ale.. pri ncipelui , principesei şi bucăt ărie.

Nivelu!l al doilea sau "nivelul de sus" (plan 2) adăpostea sufrageria

princiară, camera de audienţă şi

pa:J.atun

Bathori care

era de fapt Sala

Dietei.

Cel mai bogat i nv aniţar pe care-il avem este cel din anul 1676, întoc

mit în luna iunie a a celui aşi an de către Ladis!au Boier de Cop ăcel "cu oca
zia predării funcţi ei de p rovi zor. . . în mîinile onorabihrlui domn Şerban

Ta!abă Li·terat" 15• La data co nsemn ării lui transformarea cetăţii în reşe

dinţă princiară era încheiată. Apare astfel menţionat şanţul cetăţii, lărgit
de altfel în 1 6·30, pe care pluteau 13 lebede, pentru

hrana cărora raţia

zilnică era de "o pîinişoară" . Intrarea în cetate se făcea prin cele 3 porţi,
dintre care prima era din stejar; urma podul cetăţii şi apoi poarta de mij
loc "poartă ridicătoare cu bucşele învîrtitoare în piuă" tG "lîngă ea aflîn

du-se şi o portiţă mică ridicătoare", în imed ialta apropiere aflîndu-se ras

telele pentru mruschete. Pentru prima daltă apare menţionat "pavilionul
de judecată" construit pe picioare de lemn în şanţul cetăţii. In

zidul de

incintă, umplut pe mari porţiuni cu pămînt , se aflau cele 6 în căperi - lo
cuinţe ale d ra,banţilor plătiţi ai cetăţii, cele patru bastioane de colţ.

Pe

zidul de pe laiţura de esrt; se amau bllarzoanele lui Ştefan Mailat şi ale soţiei
sale "sub un mic acoperiş de ţiglă" 17• De la capul p odtrl:u i dinspre poarta
exterioară a cetăţii se ajungea la poarta mare ridicătoare cu pkghii din
scînduri de stejar. "In faţa acestei porţi exterioare a cetăţii atîrnă în j os
de pe crenelele deasupra casei pîrcălabilor între 6 cî rl ige mari de fier,

fixate în zidurile de piatră cu plumb negru, un grilaj mare ferecat . . .
susţinut de două lan ţu ri groase .de fier" 18 • Aceasta este poarta cu hersă

de pe latura de est a cetăţii, intrarea prilliCipailă. După locuinţele draban-

15 Inventarul din 1676 se află în fotocopie la Biblioteca
Cluj, Arhiva Istorică, originalul în Arhivele Statului Budapesta.

16

Ibidem, p. 3

17 Ibidem, p. 5

18

Ibidem, p. 4
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ţiD.or urmau casele de pulbere, case1e

cerealelor,

casa Uăcătuşuiui,

veche cu slărtini, casa nouă de pulbere, moara nouă,

bucătăriile,

p'î.rcăla�bilor şi casa paraclisie:rului Lokodi Ioan . ln aJCeastă

casa

casele

încăpere

se

atfllau urmăltoarele obiecte : un potir aurit pe dinălllntru şi pe dinafa�ră, un
pahar de argint aurit, 3 căni de argint aurite cu

cap81Cuil. in forma unui

cerc , o faţă de masă cu increţi,turi, şerveţeJ.e cu colVt!rill.e cusute cu flori
ou fir de aur, o acoperitoare pentru masă, o faţă de masă din catifea roşie.

Bastionul Bethlen, podit, cu acoperiş di n şindrilă, avea intr-unul din colţuri
o grădină mică acoperită, iar la partea inferioară exista o căsuţă pentru

draJb811l ţi şi hambare pentru griu, orz, seminţe de ctnepă şi linte. ln basrtio
nul cu jgheaburi se afla locuinţa tunarilor iar în cazemata de dedesubt

muniţiile care _"sint trecute in inventarul domnului pircăilab"

19

fiind omise

din inventarierea din 1676. Tot in cazemaiă se aflau "două butoaie cu vin

din Muntenia cumpărat cu bani şi fiind vochi , conţinutul ro arată mai bine

măsuratull. . . fiind

230 de vedre" 20• Sus pe bastion

se afla un punct de

observaţie construit din piatră cu o scară din lemn şi de asemenea "o riş
niţă sau morişcă pentru măcinat sare" , se afla un berbece mare ferecat de

bătut stîlpi. Bastionwl Smbo Ioan poclit cu lemn de stejar adăpostea o riş

niţă pentru măcinat sare . Tot aici erau locuinţe pentru drabanţi. Bastio

nul toboşar (sud-est) avea podea nouă, cu o căsuţă pentru drabanţi acope

rită cu şindrilă cu 3 rişniţe pentru sare, cu un punct de observaţie în care
tobă" 2 1 • Casa pircălabHor

se afla o "tobă roşie împreună cu bagheta de

a.:Elată deasupra porţii cu hersă în care a locuit şi Doamna Stanca soţia lui
Mihai Viteazul este descrisă în feluil următor : intrarea se făcea printr-o

uşă cu zăvor de Viena; avea cuptor
armoar pe perete,

ferestre

mari

smălţuit,

de

sticlă

patru

laviţe,

cuprinse

in

şase

plumb,

cuiere,

tavan

din lemn.

A doua parte a inventarului se ocupă de cetatea interioară. La ince

put se notează poarta ridică toaTe făcută din scînduri groase care astupa in

trarea prin boltă şi pe jos. Intrarea avea o podină din lemn, de stejar, pe
pereţi rastele pentru muschete. Imediat la dreapta, se afila bastionul t em
niţă, compartimentat în trei şi folosit după gravitatea faptelor. De exemplu,
in temniţa a treia "mizeria deţinuţilor era de obicei la gradul superlativ22 •
Aid se afll au obezi de roată, fiare de picioare in număr de

1 2, cătuşe pen

tru mîini. In continuare inventarul consemn ează casa sameşului în care se

19 Ibidem, p. 9.

20 Ibidem, p.

21

11

Ibidem, p. 16
22 Ibidem, p. 21
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a.:fiLau ştampilele din fier ale principesei, săpun, 1 0 7 fonţi, 100 de căciu.li
negre, şase piei de capre săilbartice tăbăci te, un sfeşnic cu două braţe, 4 1

sticle turtirte pentru ape d e flori, 1 0 suiluri de pînză în valuri, 6 suluri hir

ti e �i 267

:filori�ni . Casa vornicului B'vea oblloane de lemn la ferestrele care

dădeau în piaţa cetăţii, un cuptor din cahle verzi cu o poliţă mare cu

8 rafturi pentru sticle turtite. Urma casa economului cu un cuptor di·n
oalhle micasate de încălzit pe dinăunrtru. Dilntre

bunurille enumerate

in

această casă spicuim : drugi de fier de Hunedoara, transporta ţi de la Alba
Ililia în număr de 600, 45 de ştreanguri p entru hamuri, 8 sticle in

de bostan pentru oţet de trandafiri,
şi pieptănat în greutate de

63

3

formă

buto a ie cu fuior de in din Visk meliţat

de fonţi, 190 de fonţi de argăseală de i n , 1 3

bare groase d e fier care cîntăresc 3 măji. mcăperea es te descrisă c a av<înd
Jlla:fonu.il făcut din 5 grinzi cu 42 de scînduri. Urmează ca:sele cameriştilor,
depoziteile de jos care

sînt boJtite, pivnita căpitanului cu 37 de butoaie

pentru vin, casa cu oţeturi cu 1 2 butoaie de oţet, tot aici aflîndu-se o piuă

de aramă cu pisălog care după cum menţionează inventarul "se află acum

la aur arul Be!lenyesi Gheorghe " , tot aici se mai afla 1 1 8 lumînări de seu

şi 4 căniţe cu mazăre. Din pridvorul casei oţeturilor se ajungea în pivniţa

cea mare a cetăţii care avea locuinţa pi vr.icerului în imediata sa apro
piere. Intrarea în pivni\ă era făcută prir.tr-o uşă mare şi pe scări din

scînduri de stejar. Pivniţa era bdltită avînd doi stillp i

mari de piatră p en

tru susţinere. Pentru vinlN"i erau făcute teascuri mari dispuse pe trei ri:n
duri. La capătul acesteia se afla pivniţa de sub bastia r.ul Thomori (sud-est)

in care erau 430 de vedre de vin, iar în pivniţa de sulb Turnul Roşu (sud

vest) se aflau 4 vedre de vin. Tot la parter se afla bucătăria căpitanilor,

casa veche de oţetur i a căpitanilor în care se afla şi casieria. Loggia-cori
dorull de piatră de pe latura de sud ail. cărui paviment era din cărămid ă,

avea încastrate în zidări e stemele lui Gheorghe Rakoczi şi Ecaterina de
Brandenburg.

Biserica aflată în vechea Sailă a Dietei avea două ferestre rotunde cu

ochiuri

de

sticlă prinse în

plumb.

21

de

scaune

pentru

bărbaţi iar

scaunele "DomnuJui şi Doamnei noastre sîn t s ;:Jre fereastra cetăţii interioa
re" , un amvon cu un sfeşnic de aramă.

Urmau la

rînd casele prefecţilor,

pailatul prînzitor vechi şi casa căpitan:�or. In turnul pestriţ (latura de nord)

se afla locuinţa de văduvă a Su:zanei Lorantffi,

o rn

amentat ă cu tapiserii

de Flandra cu ferestre cu geamuri din cristail, cu o sobă făcută din cahle

"cu motive creştineşti", cu pJafonul casetat şi podeaua din cărămidă.

Casele din rîndui! de sus (etajul

II) au fost păstrate ca locuinţe ale

familiei princiare. Palatul prînzitor vechi

avea tavanul itailienesc cu 8
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cornişe pentru covoare in care se păstra în

momentul inventarierii "ca

leaşca, sania, trăsura şi căruciorul de învăţat să

umble al

domnişoarei

nostre" 23. Incăperile care urmau la rind aveau toate sobe pe picioare de

piatră cioplită pardooeail.ă din scînduri ş i plafonul vopsilt, cu cornişe pen

tru covoare formind locuinţele soliilor veniţi

la

cetate. Palatul mare de pe

latu-ra de sud care a preluat funcţiile sălii dietei era împodobit cu taJpise

rii de Flamra, cu un cămin monwnentall şi cu mobiil.ier de epocă. Deasupra
pragului de sus aii. uşii se afla emblema familiei Bathori, _ plafonUil em case

tat şi pictat cu elemente fllorale şi animall.iere. Pallatu[ de mese, este Î!ll şase
colţuri avînd un cuptor cu c ahle ver.z i pe picioare de piatră cioplite, pe pe

reţi carpete de Fll. andra, cu tavanul din grinzi acoperite cu pînză p icta1:ă for
mind t ăbl i i care la colţuri aveau rozete auri te, in mijlocul plafon ului fiind

stema şi titlul principelui. De aici se ajungea l a boLta albă sau dormitorul

principelui în care se aflau 1 2 covoare mici, un cuptor smălţuit în verde şi
galben şi un mic cuptor de incăllz i t cu cahle dantela-t e, 7 bucăţi carpete de
Flandra. Urma bolta măritei doamne, camera domnişoarei . Din dormitarul
principelui se putea urca 1-a or ol o gi u �i la cele două case de vară aflate in

Turnul Roşu la nivelele II şi IV.

Piaţa Cetăţii era pavată cu pietre de rîu avînd în mij locul ei fîntîna

şi spînzurătoarea (in care şi-a găsit sfîrşitUJl şi Popa Gheorghe din Ciurila,

partizanwl lui Gheorghe Rakoczi a[ II-lea). Inventarul mai cuprinde grădi

nile ou sălbătiduni unde sălăşlui.au 26 cerbi mari, un zimbru, 39 de ciute,

grădinile de legume, de porni fmctiferi , cele de

flori,

pentru care

Ana

Bomemisza cerea s emi nţe sultanului turc. Deosebit de apreciate erau
" apele de flori" 2" (ext!"a�te apoase din plante ) de trandafiri, de crin alb, Itei ,

soc, fragi ş i pătrunjel. I n afara zidurilor de incintă se aflau e leş teele , casele

de fiert bere, casa meşterllilui rotar unde staţionau trăsurile p rincipelui căptu
şite cu piel e dricul "cel no u , c asa î ngrij ito rului de păsări
,

"

în care

sînt

inventariate păsările pe categorii, slabe, grase "din anul acesta" , "din anul

trecut" şi casa îngrijitorului de cîini.
•

•

•

Inverutarele in discuţie, ogilindă fidelă a dezvoltării marelui domeniu
feudail al Ţării Făgăraşului evidenţiază astfel, pe de o

parte, cantităţile

23 Ibidem, p. 50
2fo Emil Gheorghe. Pagini din trecutul formaţiei româneşti.
p. 22.
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mari de bunuri ce umpleau încăperile vastului. castel, iar pe de alta,
măreţia arhitecturală şi fastul monumentului.

O primă valorificare a acestui bogat material a condus la intocmirea

unei ample docwnentaţii p entru toate încăperile castelului ceea ce a uşurat

cercetarea istorică şi conturarea tematicii de organizare a muzeului.

DJ,E INVENTARE DES FOGARASCHER SCHLOSSES AUS DEM 17.
JAHRHUNDERT
(Zusammenfass ung)
Die aus dem

1 7. Jahrhundert stammenden

Inventare iiber die Ein

richtung des Fogarascher Schlosses sind teils unter der Leitung von Akad.
D. Prodan, veroffentlicht worden, teils befinden sie sich als maschinen
schriftliche Kopien be i der Filiale

der

Akademie

der

S.R.R. in

Cluj,

(Klauseuburg) und im Fogarascher Schlossmuseum.
Die Untersuchung dieser Inventare ist in doppelter Hinsicht wichtig :
sowohl flir die eigentliche historische Forschung, als auch flir die Fort
fiihrung der umfassenden Restaurationsarbeiten an diesem Baudenkmal im
Sinne der zeitgenossisahen Beschreibung·en.
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Foto 3 .

Bastionul

de N-V.

Foto

4. "Temniţa de gradul III"
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Foto 5 .

.

,Pivnita cea mare"

Foto 6.

Ca h la habană
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Foto 7. Bastioanele de N-V şi S-V
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Foto 8. Cetatea şi şanţul de apărare
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Foto 9. Stema
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etajul 1 latura sud-est
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