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Muzeul Curtea V eche, organizat în vestigiile Palatului Voievodal, a fost inaugurat la 27 aprilie 1972. Desfă§urat pe o suprafaţă de cca. 5000 mp. muzeul îşi propune să conserve şi i.ă
valorifice vestigii istorice datînd din secolul al lV-lea e.n. pînă
în cel de al XIX-Iea veac. Această realizare încununează un
imens volum de muncă de cercetare şi restaurare, desfă§urată
sub coordonarea Consiliului Popular al Municipiului Bucureşti,
asupra unora din cele mai importante monumente feudale :
Cetăţile Bucureştilor şi Palatul Domnesc din cea de-a patra şi
cea mai statornică reşedinţă voievodală a Ţă~ii Româneşti.
Cînd în 1870 colonelul Dimitrie Pappasoglu cita în lucrarea
sa „Istoria începutului oraşului Bucureşti" cîteva modeste informaţii arheologice culese din zona Curtea Veche, zidurile
bătrînului palat erau de mult dispărute sub prosperele prăvălii
ale cartierului modern. Broşura aceasta, o adevărată lucrare de
pionierat în domeniul istoriei oraşului capitală, avea însă marele merit de a folosi ca izvor de informare şi obiectul arheologic, ceea ce era un fapt nou în vremea aceea. Totuşi cercetări
propriu zise asupra terenului ocupat cu numai un veac în urmă
de Curtea Voievodală din Bucureşti nu s-au făcut nici la sfîrşitul sec. al XIX-lea şi nici în primele decenii ale secolului
următor. Acest fapt s-a repercutat nemijlocit asupra volumului de cunoştinţe privind evoluţia acestui ansamblu arhitectonic
în epoca feudală. Unele probleme ca : localizarea cetăţii, stabilirea perioadei ei de ridicare, etapele de prefacere ale palatului
ş.a. erau mai puţin clarificate. Lucrările de restaurare a bisericii Curtea Veche, desfă§urate în 1928-1935 sub egida Comisiei Monumentelor Istorice, au adus valoroase informaţii îndeosebi asupra lăcaşului voievodal, a unor construcţii din imediata lui apropiere. Astfel au fost semnalate vestigii ale laturei
de est a Palatului Domnesc, s-au scos la iveală resturile băii
construită de Constantin Brâncoveanu şi s-au precizat etapele
de funcţionare ale bisericii lui Mircea Ciobanul, dotările ei
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Capitolul I.
Două

decenii
de
cercetare
a
Curţii

5

Vechi

1 Colecti vui ştiinţific
care a condus cercetlrile arheologice la Curtea
Veche, în cursul celor
două decenii, a fost alcă
tuit din: Letiţia Ionescu-Lăzărescu, Dinu V.
Rosetti, GheorgheAstancăi,
Mihai Slnpetru,
Constantin Că.zăn.iştea
nu, Panait I. Panait,
Aristide
Ştefănescu.
Preţioase informaţii documentare şi cartografice
au fost aduse de către
prof. univ. dr. doc. C.C.
Giurescu, prof. univ.
dr. doc. Ion Ionaşcu,
dr. P. Cernovodeanu,
dr. Dan Berindei şi alţii.
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interioare etc. Restaurarea ctitoriei domneşti executată conform
planurilor arh. prof. Horia Teodoru a redat oraşului unul dintre cele mai valoroase monumente istorice medievale. Date fiind
condiţiile perioadei interbelice nu s-a putut studia atunci decît
terenul din imediata apropiere a lăcaşului.
Săpăturile arheologice iniţiate de Muzeul Municipal în perioada inte1,belică au urmărit îndeosebi zonele limitrofe oapitalei, acolo unde mărturiile de viaţă dovedeau prezenţa omului,
pe acest teritoriu, de peste 150.000 de ani. In anul 1953 Academia R.S.R. a înfiinţat Şantierul Arheologic Bucureşti, cu scopul de a contribui la studiul ştiinţific a:l istoriei oraşu!lui din
cele mai îndepărtate timpuri pînă în zilele noastre. In acelaşi
an s-au atacat principalele pl.llilcte susceptibile a adăposti vestigii privind începutul tîrgului Bucureşti şi ale cetăţii lui, cum
au fost : colinele de la Radu V odă, Mihai V odă, precum şi
spaţiul din jurul bisericii Curtea Veche 1, concomitent desfăşu
rîndu-se săpături şi în alte staţiuni.
In urma acestei prime campanii intensive, susţinută de o
valoroasă echipă de specialişti, s-a dovedit că în zona din
vecinătatea bisericii Curţii Vechi, ponderea descoperirilor, şi
deci a locuirii, revine secolelor XV-XVIII. Totodată, deşi extrem de fragmentate datorită topografiei construcţillor existente,
săpăturile au scos în evidenţă o intensă locuire din perioada
feudalismului timpuriu şi clin epoca prefeudală.
Cu toate că rezultatele acestei campanii au fost destul de
fructuoase, nu s-a putut obţine o imagine de ansamblu asupra
vestigiilor Curţii Vechi şi nici nu s-au clarificat toate etapele
de construcţie existente pe acest loc. ln campaniile următoare
au fost reluate unele sectoare printre care şi cel din imediata
vecinătate a bisericii Buna Vestire. In general, la acest început
de studiu arheologic, s-au efectuat săpături pe străzile 30 Decembrie, Soarelui, Şepcari, Pasajul Francez.
Principalele rezultate au constat în precizarea unor porţiuni
din subsolurile palatului, în studierea unor fundaţii şi ziduri
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făcute

din bolovani de rîu sau cărămidă, a unor instalaţii de
de distribuit apa. Totodată s-a atras atenţia asupra existenţei unor resturi de ziduri vechi, încastrate în construcţiile
existente, cele mai multe dintre acestea datînd din sec. al XIXlea. Nu lipsită de interes a fost precizarea etapelor de locuire,
cu mult anterioare înfiripării aşezării medievale.
Intre anii 1955-1959, colectivul Curtea Veche a extins teritoriul cercetat. Faiptul era impus atît de ~puizarea spaţiilor
unde se puteau face săpături, şi aşa foarte restrînse, cît şi de
cerinţele de a se clarifica situaţia unor porţiuni sau monumente cu o istorie foarte îndelungată. Astfel s-au început să
păturile dela biserica Sf. Gheorghe-Vechi, Răzvan, Sf. Gheorghe-Nou, Colţea ş.a. Datele obţinute plasau începuturile locuirii
feudale în sec. al XV-iea. Un rol însemnat i-a avut precizarea
unui cuptor de olar în curtea spitalului Colţea, a unor cuptoare de redus minereu la Răzvan, a unei necropole datată cu
monede emise de Mohamed al Ii-lea, cuceritorul Constantinopolului. Datele privitoare la naşterea vieţii urbane căpătau în
felul acesta semnificaţii majore. Dar, ori cită dăruire a:r fi
depus arheologii, rezultatele rămîneau uneori parţiale. Spaţiile
capabile să ofere posibilitatea de săpare erau extrem de modeste. Apoi centrul Bucureştilor prezintă şi o altă particularitate. lin acest perimetru, ce se des.făşoară între albia mereu
schimbătoare a Dîmboviţei şi uliţa Lipscanilor, a existat timp
de secole centrul oraşului. De fiecare dată cînd calamităţi naturale sau jefuiri străine s-au abătut asupra oraşului, zona aceasta a avut de suferit mai mari sau mai restrînse prejudicii. Dar
niciodată, nimeni nu s-a gîndit să creeze un alt centru în ahă
parte. De aceea fiecare construcţie nouă a anulat-o pe cea
dinaintea ei. Metamorfoza înregistrată în a doua jumătate a
sec. al XIX-'lea a făcut să dispară aspectul vechi feudal. Tuturor acestor schimbări li s-au adăugat lucrări edilitare, canale,
conducte, cabluri care au sfărîmat o bună parte din vestigiile
păstrate sub caldarîm. Ţinînd seama de această realitate, din
1959 s-a încercat studierea înct;puturilor oraşului reflectate în
vetrele satelor din apropiere, existente în s.ec. XIV-XVI. Datele obţinute la Străuleşti, T'mganu, Bragadiru, Vitan, ş.a. dovedeau că încă din sec. al XIV-'lea pulsa în această zonă un
schimb de produse întreţinut de o piaţă urbană. Totuşi nu a
fost abandonată nici zona centrală a oraşului. Campanii de
scurtă durată cum au fost cdle din 1959 şi 1967, [n cursul că
rora s-au cercetat locuinţe din întinsa aşezare din secolele !XXI, identificată din Piaţa Naţiunilor Unite şi pînă în preajma
Podului Şerban Vodă, precum şi urme ale locuinţelor orăşeneşti
adus

şi
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din sec. al XV-lea, atrăgeau atenţia cercetătorilor asupra acestui rezervor de mărturii istorice. Lipsea însă colaborarea largă
cu instituţii competente, pentru desfăşurarea unui plan de cercetare intensivă şi conservare muzeistică.
Coordonate direct de Consiliul Popular al Municipiului Bucureşti, lucrările începute în august 1967, au înmănuncheat un
mare număr de specialişti din diverse domenii, încît cercetarea arheologică şi-a corelat eforturile cu celelalte discipline
şi a oferit permanent obiectul de studiu pentru o cit mai bună
înţelegere a monumentelor de aici. Rezultatele au depăşit cu
mult chiar cele mai optimiste aşteptări privind posibilele vestigii, într-un cartier în care istoria a fost atît de agitată.
Lucrările au început prin investigarea pivniţei unui imobil
de pe str. Soarelui nr. 10, fragment din subsolurile palatului
ridicat în sec. a!l XVI-iea de către voievodul Mircea Ciobanul
şi urmaşii lui. Pivniţa aceasta nu depăşea 80 mp. dar ea a
oferit suficiente date pentru continua lărgire a cercetării. Vastele lucrări executate timp de şase ani, au permis identificarea
celui mai mare complex de monumente medievale româneşti,
ce depăşeşte suprafaţa de 25.000 mp., şi a numeroase alte
obiective limitrofe, datînd din diverse perioade.
Valorificarea ştiinţifică şi prezentarea muzeistică au cerut sacrificarea unor case din Sltr. 30 Decembrie, Soarelui, Şelari, iipsite de valoare artistică şi istorică, ce fuseseră ridicate în a
doua jumătate a sec. al XIX-iea. ln balanţa aprecierii
adevăratelor valori, cîntăresc mai mult cetăţuia din sec.
al XIV-iea, cetatea clădită în timpul lui Vlad Ţepeş între anii
1458-1459 şi vestigiile Palatului Domnesc din sec. al XVI-iea,
extins mereu pînă la mijlocul sec. al XVIII-iea. S-a obţinut astfel răspuns la numeroase întrebări iar oraşul îşi recăpăta locul
.în istoria patriei. ln centrul său a început să se schiţeze, şi
anii viitori o vor contU!ra mai pregnant, o rezervaţie istorică.
Punctul central al acestei rezervaţii îl constituie Muzeul
Curtea Veche - Palatul Voievodal. Aici miile de vizitatori
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care păşesc pe aleile amenajate în acest labirint de vestigu, au
posibilitatea să contemple mărturiile materiale ale epocilor de
glorie din istoria Ţării Româneşti, dar şi momentele de grele
încercări. Nici un alt monument nu va putea sintetiza atît de
plenar mersul prin istorie al Ţării Româneşti ca monumentele
dela Curtea Veche. Elementul central, Palatul, este secondat
de o serie de alte olădiri, şi ele cu semnificaţii demne de luat
în seamă. Printre acestea se remarcă biserica Buna Vestire,
lăcaş în care au păşit toţi marii voievozi ai Ţării Româneşti,
dela mijlocul sec. al XVI-lea şi pînă către a doua jumătate a
sec. al XVIII-iea, şi Hanul Manuc, ansamblu arhitectonic rezultat dintr-o repetată succesiune de construcţii din sec.
XVIII-XIX. Săpăturii!e arheologice şi studiile arhitectonice
din anii 1967-1971, au permis stabilirea fazelor prin care a
trecut acest pitoresc edificiu, astăzi mult căutat obiectiv turistic. Palatul Doamnei din str. Soarelui 2-4, construcţie datorată lui Ştefan Cantacuzino, se înscrie printre cele mai vechi
CCl'l1strucţii laice din capitală. Aria de studiu arheologic s-a
extins asupra Cafenelei Vechi, conSltrucţie din sec. al XIX-iea,
a Hanului Gabroveni, Hainului cu Tei, Cramei Domneşti, a zeci
de case din străzile 30 Decembrie, Covaci, Şelari ş.a.
Ceea ce izvorul scris nu a putut clarifica, a fost scos adesea
la iveală cu şpaclul arheologului.
Materialele şi vestigiile descoperite la Curtea Veche din
Bucureşti sînt astăzi deschizătoare de drumuri şi în unele probleme ale genezei oraşelor din Cîmpia Română, situate pe
drumurile comerciale medievale. Se remarcă deasemenea soluţiile de conservare şi restaurare, precum şi dotările muzeistice 1.
Descoperirea în întregime a cetăţii, atestată documentar la
20 septembrie 1459, numită pentru prima dată Bucureşti, constituie confirmarea celui mai vechi act ce aminteşte numele
oraşului.

Complexa

clădire

a palatu'lui, numeroasele etape de reconstrucţie şi adăugiri, la corpul central sau la construcţiile anexe,
sînt în acest moment elemente de studiu pentru istorici, istorici
de artă, arhitecţi.
Căutărilor arheologice propriu-zise li s-au adăugat observaţii
şi note pe şantiere!~ de construcţii efectuate în zonă, cu care
prilej s-au depistat trasee ale conductelor de alimentare cu apă
a palatului, precum şi numeroase canale din cărămidă şi piatră,
resturi de uliţe podite cu bîrne de lemn etc.
O sumară prezentare a istoricului cercetărilor şi a rezultatelor acestora privind zona Curtea Veche riscă în permanenţă
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1 Proiectul de restaurare a vestigiilor Palatului Voievodal a fost
realizat de către un
colectiv de specialişti
condus de arh. Nicolae
Pruncu. Arh. Constantin
Joja de la Institutul de
istoria artei este şeful
proiectului de restaurare a Hanului Manuc

9

-să

pentru că oricît de minuţios ar fi întocmită, nici
<> dată nu va putea înregistra totul. Pe de altă parte, cercetarea arheologică în „zona Curtea V eche" nu s-a încheiat şi
încă ani de acum înainte suq>rizele sînt posibile.
Se poate afirma că întreaga zonă cuprinsă între cursul Dîmboviţei, strada Şepcari, Bd. 1848, străzile Lipscani, Băcani, şi
Smîrdan, denumită pe scurt „Curtea Veche", este astăzi un intens şantier de cercetare şi restaurare, un vast muzeu de istorie
-şi istoria artei, de urbanistică bucureşteană.
fie

depăşită,
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P ămîntul

Bucureştilor a cunoscut o străveche locuire omeHarta istorică a acestui mare oraş înscrie peste o sută
de staţiuni, cele mai multe fiind plasate în luncile Dîmboviţei
şi Colentinei. Adeseori urmele de viaţă se suprapun, dovedind
acel fenomen de continuitate care jalonează istoria, din epoca
pietrei şi pînă în pragul epocii modeme. Sînt de pe acum identificate vetre de intensă şi îndelungată locuire, cum S.ÎnJt cele
dela Străuleşti sau Militari. ln alte părţi viaţa cunoaşte .perioade de maximă afirmare, urmînd apoi timpuri maii lungi
sau mai restrînse de stingere. Dar ceea ce rezultă din toată
această bogăţie de izvoare este tendinţa omului de a rămîne
în zona viitorului oraş de reşedinţă domnească. Condiţiile geografice erau într-adevăr excelente : luminiş.uri scăldate de ape
limpezi curgătoare, 'lacuri bogate în peşte, codrii ca o cetate
naturală desfăşuraţi pe suprafeţe imense, vînat de tot felul.
Dela primele unelte confecţionate şi folosite de om, descoperite la Pantelimon sau pe Dealul Mihai Vodă, pînă la apariţia
cetăţii Bucureşti, s-a scurs un timp îndelungat. Numeroase comunităţi omeneşti s-au stabilit sau au trecut prin aceste locuri,
lăsînd drept mărturie mormintele lor, resturile caselor, vasele
din lut, uneltele confecţionate din piatră, os sau metal. Nu
există mare etapă din istoria pămîntului românesc care să nu
fie atestată la Bucureşti. Primii au fost oamenii paleolitici,
purtătorii unor unelte vechi de peste 150.000 de ani. Au urmat
comunităţile neolitice risipite pretutindeni ; la Cernica în jurul
unei impresionante necropole, la Dudeşti, pe Dealul Piscului.
Din acea vreme datează şi cele din tîi mărturii omeneşti surprinse la Curtea V eche. Aşchii şi lame din silex, unelte confecţionate din os, fragmente de vase arse rudimentar, s-au descoperit în jurul bisericii Curţii Domneşti şi chiar în spaţiul
Palatului Voievodal. Sînt peste 6000 de ani dela prima stabilire a omului în centrul de astăzi al Bucureştilor. Dar în timp
ce creatorii culturilor .!pocii bronzului au preferat dealurile
dela Mihai Vodă, Ciurel, Glina sau luncile joase dela Tei, Bă-

Capitolul II.

nească.
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urme

de
viată
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neasa, teritoriul viitoarei Curţi Domneşti a rămas deşert. Cea
de a doua eta,pă de locui;e aici va aparţine purtătorilor civilizaţiei hallstat1tiene, acei începători ai epooii fierului. De acum
înainte viaţa îşi continuă firul aproape neîntrerupt. Sînt cunoscute mărturii getice contemporane cu marea acropolă dela
Pq;>eŞti-Novaci, sau cu aşezările dela Căţelu Nou, Tînganu şi Bragadiru. V rmează o etapă de intensă locuire, în sec.
III-IV, dovedindu-se şi aici, ca şi .Ja Militari, Străuleşti, Fundeni, continuitatea locuirii autohtone, în condiţiile retragerii
armatelor romane în faţa presiunii tot mai puternice a popoarelor migratoare. Incepînd cu terenul din vecinătatea bisericii
Sf. Dumitru - Poşta şi continuînd cu str. Soarelui, str. 30 Decembrie, Piaţa de Flori, str. Sf. Ioan Nou, şi urdnd pînă în
Pasajul Francez, au fost cercetate urmele caselor acestei populaţii locale. Sînt locuinţe uşor adîncite în pămînt, patrulatere,
acoperite cu paie sau trestie. Din inventarul lor s-au mai găsit
greutăţi mari din lut ars pentru războiul de ţesut, fusaiole, fragmente de vase lucrate de cele mai multe ori dintr-un fot fin
ce a căpătat prin coacere nuanţa cenuşie. Este o ceramică executată pe teritoriul capitalei de astăzi, aşa cum a dovedit-o
descoperirea unor cuptoare de olari Ia Fundeni, Străuleşti sau
Cnîngaşi.
Aşezarea

12

dela Curtea Veche se înscrie de fapt într-o zonă
cu puternice mărturii de locuire a populaţiei locale, aflată în
plin proces de romanizare. Semnalarea unor vase de factură
romană, a unor statuete din bronz romane, a unui fragment
de inscripţie cu litere latine, arată că şi pe teritoriul Bucureştilor infiluenţa civilizaţiei impusă de legiunile Romei era
foarte puternică. Chiar în imediata apropiere a Curţii Vechi
s-a găsit o monedă emisă de împăratul Constantin cel Mare
(306---337), iar într-o locuinţă din fosta Piaţă de Flori, o
fibulă de bronz.
Acelaşi întins teritoriu a adăpostit în sec. VI-VII \·atra
unui sat de agricultori şi crescători de vite. Nucleul acestei

https://biblioteca-digitala.ro

aşezări

se prefigurează între străzile Şelari şi Bd. 1848. Locuinsînt mai apropiate între ele, cele mai multe avînd în interior cite un cuptor acoperit, pentru menţinerea căldurii, cu
păpuşi din lut. Marea majoritate a recipientelor folosite pentru cerinţele casnice sînt făcute în mod grosolan, din lut modelat cu m1na. Din acest punct de vedere se constată un regres
în meşteşugul olăriei. Tipul aşezării dela Curtea Veche, sat
desfăşurat în imediata apropiere a apei, sau chiar la confluenţa
a două rîuri, se întîlneşte frecvent şi în a1te părţi de pe teritoriul capitalei. Ceea ce pare că dă particulairitatea aşeză„rii de
aici este caracterul de stabilitate. Dacă la Băneasa sau Strău
leşti, bordeiele prezintă mărturii de locuire temporară, cu reveniri dovedite de existenţa mai multor cuptoare într-o singură casă, la Curtea Veche asemenea situaţii nu se cunosc.
ln fiecare locuinţă există un singur cuptor, de cele mai multe
ori foarte puternic întrebuinţat. Cercetarea unui cuptor de ars
oale în str. Sf. Ioan Nou nr. 1 constituie o preţioasă informaţie
asupra practicării acestui meşteşug specific populaţiilor sedentare. Datarea acestui sat s-a făcut pe baza unei monede bă
tută de Justinian I (521-565), găsită în stratul de locuire din
vecinătatea Teatrului C.C.S., şi a două fibule din bronz, una
scoasă dintr-un bordei cercetat în naosul bisericii Sf. Anton,
cea de a doua într-una din locuinţele de pe str. Soarelui.
Dar cea mai puternică aşezare premergătoare înfiripării locuirii feuda:le, datează din sec. IX-XI. Teritoriul de astăzi
al Bucureştilor a cunoscut în prima parte a feudalismului timpuriu o puternică grupare de sate. Cercetările întreprinse în
ultimll!l deceniu au arătat că nu există curs de apă din bazinul
mijlociu al Arge.şului care să nu fi fost locuit în acea vreme.
Vetrele a 32 de asllfel de satle sînt precizate pe malurile Dîmboviţei, Colentinei, Sa.barului, Ciorogirlei.
Aşezarea cea mai întinsă dintre toate acestea se găseşte în
zona centrală a capitalei. Ea porne.şte din bucla cea mare a
Dîmboviţei, actuala Piaţa Naţiunilor Unite, fostă a Splaiului, şi se înri.nde pînă spre Institutul Medico-legal „dr. M. Minovici". Astfel, pe o lungime de cca. 1,5 km, sînt risipite măr
turiile de viaţă feudală timpurie, caire urcă .pînă spre Pasajul
Francez şi Palatul C. C. A. Este o suprafaţă imensă pentru
acea vreme în care, de obicei, gospodăriile unui sat nu depăşeau
cifra de 20. Toate locuinţele descoperite la Curtea Veche datînd din sec. IX-XI sînt uşor adîndte în .păm1nt, cu pereţii
făcuţi din gard de nuiele, acoperit cu lut amestecat cu paie
sau pleavă. O grijă deosebită se acordă acum cuptorului, plasat tot mereu pe unul din colţurile casei. Nu se cunosc decît
ţele
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cu o singura mcăpere, a care1 suprafaţă oscilează
între 9 mp. şi 12 mp. Inventarul cel mai bogat este acela ceramic, la care se constată un evident progres tehnic. In locuinţele
de pe str. Soarelui s-a găsit o cantitate imensă de fragmente de
borcane din lut ars la roşu-cenuşiu. Majoritatea covîrşitoare
este dată de recipientele decorate cu un cîmp de striuri orizontale, în timp ce vasele cenuşii, cu decor în lustru, sînt sporadice.
O particularitate a ceramicii cu striuri de Ia Curtea Veche este
dată de borcande dotate cu mici tortiţe prinse pe umărul vasului. In celelalte staţiuni bucureştene acest tip de borcan este
inexistent. El este datat la Capidava cu monede bizantine din
sec. X-XI. Ca şi 'la Băneasa, Străuleşti şi la Curtea Veche locuitorii acelor vremuri se ocupau cu reducerea minereului de
fier. In numeroase părţi s-au găsit bucăţi de zgură, iar pe
Bd. 1848 la -2,50 m, s-a cercetat o vatră puternic arsă, acoperită cu cîteva lupe metalice. Mărturii ale practicării acestei îndeletniciri s-au semnalat şi într-o locuinţă din str. Soarelui nr. 3.
Pă.mîntul feruginos se găsea chiar în zona viitoarei Curţi Domneşti, fapt dovedit cu ocazia săpăturilor clin subsolul estic al
Hanului Galxoveni, unde, la -4 m. de la nivelul actual al
străzilor învecinate, s-a găsit o suprafaţă întinsă cu depuneri
metalifere.
O altă îndeletnicire a locuitorilor satului feudal timpuriu era
creşterea vitelor. In casele lor, sau în gropile săpate în apropierea acestora, au apărut oase de vite mari cornute, ovine,
porcine şi chiar de păsări de curte. Cuptoare pentru copt plinea,
cu dia.metrul de cca 1 m., s-au descoperit atît în apropierea
bisericii Buna Vestire cît şi pe str. 30 Decembrie, în faţa Hanului Manuc. Vatră de întinsă locuire, zona Curtea Veche a
tez~urizat, ca şi alte sectoare ale Bucurqtilor, mărturii monetare
din perioada feudalismului timpuriu.
Este greu de afirmat dacă în sec. IX-XIII aşezarea aceasta
a avut o funcţie politică în cadrul Wlei arii geografice mai
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largi. Cert este faptul că această puternică aglomerare de satetrebuie să fi beneficiat de o formă organizatorică, să se fi încadrat într-o formaţiune ipolitică. Faptul este pe deplin confirmat atlt în Dobrogea, cu care aşezările din centrul Cîmpiei
Române întreţineau puternice relaţii, cît şi în Transilvania.
Existenţa unei formaţiuni prestatale în zona Bucureştilor este
admisibilă. ln cadrul acesteia, aşezarea de la Curtea Veche,_
prin întinderea ei, prin particularităţile vădite pe care 1e prezintă, avea un rol deosebit.
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Cu şapte decenii în urmă, printre numeroasele obiecte aduse
din întreaga ţară la Bucureşti pentru a fi prezentate într-o
mare expoziţie, s-a descoperit un hrisov scris pe pergament, dat
în Cetatea Bucureşti. Documentul a fost emis la 20 septembrie
1459 din cancelaria lui Vlad Ţepeş. Sigiliul s-a pierdut dar
şnurul de mătase roşie şi aJlbastră îi certifică prezenţa. Valoarea
deosebită a acestui act, prin care se întărea stăpînirea unor
mici boieri în satul Ponor din Nordul Olteniei, este dată de
ultimele cuvinte prin care grămăticul a ţinut să arate că a fost
scris, în „cetatea Bucureşti", fiind cea mai veche aitestare scrisă,
cunoscută, a numelui celui mai mare oraş românesc. Din 1906 şi
pînă în prezent nu a mai fost descoperit nici un alt izvor scris
privind numele Bucureştilor, anterior celui de la mijlocul sec.
al XV-1ea. Faptul a determinat pe lllllii istorici să considere că
începuturile a.cestui mare oraş românesc se datează la mijlocul
acelui veac. Cît priveşte focalizarea cetăţii s-au emis mai multe
ipoteze. Unii cercetători considerau că locul ei poate fi identificat cu colina Radu V odă, acolo unde Alexandru II Mircea
a ridicat, începînd din 1568, o puternică mănăstire fortificată.
Alţii au plasat-o la Mihai Vodă, pe Dealul Marii Adunări Naţionale, sau chiar în afara oraşului. ln ultimele decenii istoricii
şi-au îndreptat atenţia şi asupra zonei centrale, presupunînd
posibilitatea identificării Curţii Vechi cu însuşi locul ocupat de
vechea cetate a lui Vlad Ţepeş. Ipoteza, deşi bazată pe cîteva elemente certe, nu a putut întruni unanimitatea cercetătorilor bucureşteni. ln primul rind fosta Curte Domnească apărea plasată pe
un teren plat, dominat de actuala colină a Marii Adunări Naţio
nale, şi foarte vulnerabilă din părţile de nord şi de vest. ln al
doilea rînd nimic nu trăda, prin mărturii materiale, existenţa
unei fortăreţe medievale, a cărei existenţă apărea în mod incontestabil timp de un veac. Ceea ce se scăpa din vedere era
faptul că porţiunea centrală a oraşului de astăzi a înregistrat
tr.ansformări geografice radicale. Din înfăţişarea de altă dată
nu au rămas drept mărturii certe decît cursul Dîmboviţei, şi el
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modificat în mai multe rinduri, şi martorul de terasă înaltă de
pe malul drept al rlului modernizat în urma a două mari acţiuni edilitar-urbanistice întreprinse în sec. XIX-XX. Partea
stingă a Dîmboviţei este în prez~nt complet transformată. Nu
se mai păstrează nimic din albia Bucureştioarei care purta apele
izvoarelor din actuala Grădină a lcoa.nei spre Dîmboviţa. A
dispărut lacul din spatele ansamblului Colţea precum şi văioa
gele adînci din jurul bisericii Sf. Dumitru-Poştă. Cercetările
au dovedit că .traseul străzii Soarelui de ,azi străbătea coama
unui promontoriu înalt de 2 - 3 m faţă de porţiunile învecinate. Acest gorgan, asemănător probabil cu cel de lingă Ciş
migiu, avea să devină nucleul celui mai mare oraş românesc,
terenul pe care s-a înălţat prima cetate a Bucureştilor. Documentul lui Vlad Ţepeş din 20 septembrie 1459 atestă incontestabil prezenţa acestei cetăţi. Este ea oare prima fortăreaţă
a ocaşului ? lată una din cele mai importante probleme ale
istoriografiei bucureştene din ultimul deceniu.
Săpăturile arheologice întreprinse în zona centrală, şi îndeosebi în porţiunile limitrofe ale oraşului, mai puţin afectate
de amplele transformări contemporane, au arătat cu elemente
certe că sec. al XIV-iea a cunoscut, în bazinul mijlociu al
Argeşului, în care se înscria şi aşezarea Bucureşti, o viguroasă
dezvoltare economică şi socială. A sporit numărul satelor presărate pe toate cursurile de ape, s-a intensificat circulaţia măr
furilor locale sau aduse din centre meşteşugăreşti carpatine.
Documentele emise pînă în 1625 menţionează existenţa, pe teritoriul de astăzi al Bucureştilor, a 41 de sate, unele dintre ele
fiind formate din mai muilte cătune. Această puternică grupare
de aşezări rurale gravitau în jurul unui punct fortificat care
se afla la Bucureşti.
Cercetările reluate în 1967 au înscris printre principalele
contribuţii aduse la cunoaşterea Curţii Domneşti din Bucureşti
şi stabilirea vestigiilor unei cetăţui datînd din sec. al XIV-iea.
Monumentul, conservat astăzi în subsolurile fostului Palat Voievodal, sugerează existenţa unei fortăreţe de formă patrulateră,
uşor trapezoidală, cu o suprafaţă de cca 160 mp. S-au păstrat
doar fondaţiile zidurilor făcute din cărămidă şi coborîte pînă
la pînza freatică. Numai la colţuri s-au folosit cîteva blocuri de
piatră, restul construcţiei fiind realizată din cărămidă. Un şanţ
lat de peste 2 m., adînc şi el pînă în stratul nisipos cuaternar,
înconjura acest turn. Grosimea zidurilor păstrate nu depăşeşte,
în partea inferioară a fundaţiei, dimensiunea de 0,75 m, vădind
astfel caracterul modest al cetăţii. Constructorii au folosit un
mortar alb-gălbui cu pietriş şi builgări de var nestins. lntrucît
întreaga suprafaţă a fost ocupată de construcţii din sec.
XVI-XVIII, nu se poate şti prea mult despre partea supe-

https://biblioteca-digitala.ro

17

rioară

a zidurilor. Ceea ce apare în mod cert este faptul că
aflate în cetăţuie erau acoperite cu olane. Alături de
fragmentele de olane, în şanţul exterior, s-au găsit bîrne masive de stejar carbonizate precum şi resturi de la vase din lut
folosite în sec. XIV-XV. Acestea formează de fapt indiciile cele
mai preţioase ale datării fortăreţei în a doua jumătate a sec.
al XIV-iea. Tipul de vas ceramic semnalat în şanţul de apă
rare al cetăţuii a fost găsit în vatra satului Măicăneşti de pe
Colentina, cu mai multe monede emise de Mircea cel Bătrîn.
Faptul arată că, în u.1timele decenii ale sec. al XIV-lea, Bucureştii beneficia de un punct fortificat, existent pe terenul pe
care timp de patru secc>le vor dăinui construcţiile Curţii
încăperile

Domneşti.

In ansamblul fortificaţiilor de apărare cetăţuia de la Bucuse prezintă ca una dintre primele construcţii de acest gen
din Cîmpia Română şi singurul obiectiv militar cunoscut, fă
cut din cărămidă. Incepînd cu zidurile cetăţii Severinufoi, cu
cele de la Argeş, Poienari, cetăţile de pe cursul superior al
Dîmboviţei, cu cele de la Turnu Măgurele şi Giurgiu, toate
cetăţile sec. XIV-XV sînt înălţate din piatră sau bolovani de
rîu. Alt grup de fortificaţii, din care face parte cetatea ţără
nească de Ia Frumoasa-Teleorman, erau făcute din pămînt şi
palisa.dă. Din acest punct de vedere descoperirile de Ia Curtea
Veche aduc o contribuţie nu numai la începuturile oraşului ci
şi Ia cunoaşterea arhitecturii milit:Me medievale din Ţara Românească. Se construiau aşadar, în sec. al XIV-lea, astfel de
turnuri de pază făcute din cărămidă.
In lumina acestei realităţi îşi găsesc o importanţă deo5ebită
însemnările italianului Giacomo di Pietro Luccari, care publicîndu-şi, în 1605, la Veneţia, cartea privind unele realităţi balcanice, scria că legendarul Negru Vodă „a făcut cetatea Cîmpulungului şi a înălţat cetăţui din cărămidă 1a Bucuriste, Tîrgovişte, Floci şi Buzău" („fabrico Ia citta iin Campolongo a
tira alcune cortine di matoni in Bucuriste, Ta.rgovişte, Floc et
Busa"). Deci, la sfîrşitul sec. al XVl-lea, se mai păstra în
reşti
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tradiţia orală a Ţării Româneşti, de unde s-a inspirat şi oaspetele occidental, informaţia existenţei Ia Bucureşti a unei fortă
reţe din cărămidă datînd din sec. al XIV~1ea.
ln ceea ce priveşte prezenţa acestui turn, ea este frecventă
atît pe teritoriul românesc cit şi în aJ.te părţi al Europei. lnsăşi
cetatea Poienari, datată tot în sec. al XIV-iea, are drept nudeu
un turn prismatic de care s-au adosat zidurile ridicate ulterior.
Cetatea de la Turnu s-a dezvoltat ca o construcţie militad dominată de turnul ei poligonal. Toponimicul de Turnu indică şi
alte localităţi în care au funcţionat atari construcţii. Şi în Peninsula Baicanică sînt cunoscute astfel de mici fortăreţe. Este de
amintit cuvîntul de protest adresat de împăratul Constantin
al XVI-iea Paleologul, lui Mahomed II Fa:tih, cînd acesta înălţa
triunghiulara fortăreaţă de la Rumeli Hisar, pe Bosfor, reproşîndu-i că „de cînd oşti'le otomane s-au stabilit pe pămîntul
Europei nici unul pînă la tine n~a căutat să ·ridice în bătătura
Constantinopolei un turn sau vreo colibă". Unele din fortificaţiile zonei mediteraneene erau făcute din cărămidă sau chirpici. Toate acestea tind să sugereze influenţa sud-dunăreană
la amenajarea primei cetăţi a Bucureştilor.
Nici un document scris contemporan nu aminteşite existenţa
acestei cetăţui cu numele Bucureşti. Este drept că începînd din
sec. al XIV-iea şi pînă în sec. al XVI-iea, iar în cartografie
chiar pînă în sec. al XVIII-iea, aşezării de pe Dîmboviţa i se
spunea adeseori Cetatea Dîmboviţei. Se constată că în sec. al
XV-iea, în cele mai multe scrisori trimise peste hotarele Ţării
Româneşti, oraşul Bucureşti este indicat cu denumirea de Cetatea Dîmboviţei, pe cînd izvoarele interne preferă mai mult numele Bucureşti. Această dublă denumire, precum şi existenţa
unei alte cetăţi pe cursul superior al riului Dîm!mviţa, au făcut
să dăinuiască în istoriografia românească numeroase discuţii
privind localizairea unor evenimente ale sec. al XIV-iea. Este
cunoscut faptul că domnia lui Vladis'lav Vlaicu (1364-1377)
a început sub auspicii'le înrăutăţirii relaţiilor cu Ludovic cel
Mare. ln dorinţa sa de a împinge hotarele regatului maghiar
pînă dincolo de Dunăre, Ludovic se izbea de rezistenţa voievodului român şi a cumnatului acestuia, ţarul Sracimir al Vidinului. De aceea în anul 1366, o puternică oaste comandată de
Ludovic cel Maire ocupă Vidinul şi prinde captiv pe Sracimir.
Deşi este nevoit să depună jurămintul de vasalitate, voievodul
român nu poate rămîne pasiv la desfăşurarea evenimentelor
din sudul Dunării, unde reacţia popu1aţiei bulgare devenea tot
mai acerbă. Faptul atrage după sine o intervenţie maghiară,
în anul 1368, condusă de voievodul Nicolae Lackfi. Împotriva
acestei armate Vladislav Vlaicu îndreaptă oastea comandată
de „comitele Dragomir românul, castelanul lui de Dîmbo-
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o pnma victorie Nicolae Lackfi „înaintînd mai
departe fără grijă printre întărituri şi păduri dese, pe cînd se
înfundase prin nişte trecători foarte înguste" a fost izbit de
„mulţimea românilor din păduri şi din munţi", pierzîndu-şi
viaţa alături de cea a vicevoievodului său Petru. Victoria românilor a fost categorică.
Evenimentul cuprins în cronica lui Ioan de Kiikiilo, are o
semnificaţie deosebită nu numai prin relatarea victoriei lui Vladislav Vlaicu ci şi prin aceea a menţionării pîrcălabului de
Dîmboviţa. Unii istorici i-au plasat cetatea în bazinul superior
al rîului, alţii la Bucureşti. Indiferent de stabilirea viteazului
Dragomir în oraşul de pe cursul mijlociu al Dîmboviţei sau nu,
un fapt este cert şi anume, că în a doua jumătate a sec. al
XIV-iea, cetăţuia descoperită recent, putea adăposti cetele unui
pîrcă:lab al judeţului Ilfov. Ea este o realitate incontestabilă a
sistemului de control al satelor existente şi al drumurilor ce se
încrucişau în centrul Cîmpiei Române.
Al doilea eveniment s-a petrecut în ultimii ani a1 sec. al
XIV-lea. Domnia lui Mircea cel Bătrîn era greu tncercată de
intervenţia fratelui său Vlad, sosit cu ajutoare otomane. Voievodul a fost nevoit să se retragă în zona de munte şi apoi în
Transilvania. Cîteva intervenţii făcute cu ajutor transilvănean
s-au soldat ·CU ameliorarea poziţiei sale 1n ţairă, dar cu rămîne
rea pe mai departe a lui Vlad ca voievod al ţinuturilor din
cîmpie. ln iarna lui 1396 ofensiva lui Mircea, alături de Ştibor
voievodul Transilvaniei, este hotărîtoare. Adversarul este înfrînt
şi urmăr~t „pînă la cetatea Dîmboviţei" unde i se aflau „soţia,
copiii şi cu toată familia lui". După un asediu de două luni,
Vlad s-a predat şi a fost dus captiv peste munţi unde a murit
curînd, Mircea redobîndindu-şi întreaga ţară. ~ceste cîteva precizări oferă argumente demne de 'luat Mi seamă pentru a identifica fortăreaţa în care s-a închis Vlad Uzurpatorul cu Bucureştii. Faptul că întreaga familie se află între zidurile în care
îşi pusese atîta speranţă şi voievodul fugar, ,pare a exclude din
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capul locului zona de munte atît de ameninţată de către
Mircea. Vlad se afla mult mai în siguranţă în sud, spre Bucureşti, unde foştii sprijinitori puteau fi mult mai aproape. Eliminarea rivalului său a consolidat domnia lui Mircea. Este etapa
în care, În mod cert, voievodul a trecut prin Bucureşti În drumurile sale la Giurgiu, unde ridică cetate, sau la Dîrstor, acolo
unde campaniile militare îl reclamau. De aiceea se poate afirma
că începuturile reşedinţei wemelnice la Bucureşti se plasează în
a :doUla jumătate a sec. al XIV-iea. ln acest sens merită a fi
reţinut şi faptul că toate monedele descoperite în necropola
veche a satului Măicăneşti de pe Cdlentina sînt emisiuni ale
lui Mircea cel Bătrîn, ceea ce indică largia circulaţie a bani'ior
voievodului român în satele din imediata apropiere a Bucureştilor.

Ridicată

a sec. al XIV-lea, fortăreaţa de
pe malul Dîmboviţei şi-a încheiat existenţa în prima parte a
secolului următor. Cert este faptul că în 1458 cînd meşterii lui
Vlad Ţepeş au început să croiască noua cetate, de data aceasta
din bolovani de rîu, zidurile fortăreţei iniţiale nu mai erau în
funcţiune. Ba mai mult, se pare că nu maii putea fi urmărit
nici conturul construcţiei. Acest fapt rezultă concludent din raportul dintre fundaţiile din cărămidă şi cele din piatră de rîu,
păstrate în sectorul Cetăţilor Bucureştilor, al Muzeului Curtea
Veche. Numai peretele de vest a mai fost folosit în noua construcţie, celelalte trei fiind neglijate ca şi cînd nu s-ar fi ştiut
nimic despre existenţa lor. Şanţul de apărare suferise şi el o
astupare lentă în aşa fel încît numai în partea ce corespunde
nivelului subsolurilor cetăţii din sec. al XV-iea se constată
prezenţa deşeurilor din bolovani de rîu, depuse cu ocazia noilor
lucrări. Nimicirea cetăţuii în mod violent, în urma unui incendiu, considerăm că trebuie pusă fo legătură cu agitata şi eroica
domnie a lui Dan al II-iea, în timpul căruia Cîmpia Română a
cunoscut repetate expediţii otomane care au făcut să cadă
mistuite de foc tîrguri, cetăţi, sate. Este un fapt cert că o
perioadă de cîteva decenii Bucureştii nu a mai beneficiat de o
cetate propriu zisă, ci ,poate numai de unele mici întărituri.
A doua mare etapă în evoluţia monumentelor de la Curtea
Veche o înscrie domnia lui Vlad Ţepeş. Fiul lui Vlad Dracu,
cîndva ostatec la Istambul, apoi călător în Transilvania şi la
curtea imperială, Vlad Ţepeş îşi începe domnia în 1456, într-un
moment de accentuare a ofensivei otomane. Cu trei ani în
urmă căzuse Constantinopolul, în iulie 1456 avusese loc marea bătălie a Belgradului, apărat cu eroism de către Ioan de
Hunedoara, al cărui sfîrşit precipitat avea să se consemneze la
Zemun, la numai cîteva zile de la biruinţa ce-i încununa viaţa
ostăşească. Noul voievod al Ţării Româneşti moştenea o situîn a doua

jumătate
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1 Laonic Chalcocondil,
Expuneri istorice, ed.
Vasile Grecu, Bucureşti,
1958, p. 283
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grea. Transilvania înregistra un accentuat declin. Moldova,
prin Petru Aron, semnase la Vaslui act de supunere faţă de
Poarta Otomană. In ţară economia satelor şi a oraşelor suferea
din cauza dărilor, a concurenţei pe care comerţul centrelor de
dincolo de hotare o alimenta în mod neavantajos pentru localnici. Rezolvarea acestor stări de ilucruri nu putea fi obţinută
decît în condiţiile îndepărtării jugului străin. Dar a nutri o
astfel de speranţă, în condiţiile în care Serbia era prefăcută
în paşalîc, în care Ofensiva lui Mahomed al Ii-lea se afla în
plină desfăşurare, era un act de mare curaj. Pentru a-l pune
în aplicare tot~i, voievodul a trecut la pregătiri minuţioase.
Avea nevoie în primul rînd de consolidarea situaţiei interne.
El a eliminat, prin măsuri extrem de severe, pe boierii adversari, fapt descris ou suficientă claritate de către Laonic Chalcocondil. Mai întîi, spune cronicarul contemporan, Vlad Ţepeş
,,şi-a făcut o gardă personală nedespărţită de el : după aceea,
chemând cîte unul din boierii săi, despre care putea crede că ar
putea fi în stare să ia parte la trădarea peI11tru schimbarea domnilor, îi sluţea şi-i trăgea în ţeapă cu toată casa, pe el, pe copii,
femeie şi slujitori„." 1. Concomitent, el a înfiinţat iarmaroacele
de graniţă, singurele unde negustorii străini aveau dreptul să-şi
desfacă mărfurile lor. Această iniţiativă
încurajatoare pentru
orăşenii Ţării Româneşti a st"irnit marea nemulţumire a negustorilor saşi. A fost necesară chiar o campanie militară împotriva acestora, în timpul căreia voievodul Ţării Româneşti a
făcut uz de bogatul său arsenal de mijloace represive„. lată de
ce „Povestirile despre Dracula-Voievod" cunoscute în întreaga
lume atît prin circulaţia cărţilor scrise în sec. al XV-lea cît mai
ales prin larga publicitate făcută în ultimul veac, pun pe seama
lui Vlad Ţepeş tot ce mintea omenească medievală putea concepe în domeniul răului, al sadismului. Dintr-un conducător
pasionat în apărarea intereselor ţării sale, Vla:d Ţepeş a fost
descris ca un vampir, un simbol al schingiuirii omului. Ceea ce
interesează în mod deosebit istoria BucureştÎ!lor este însă politica
militară a lui Vlad Ţepeş. Reşedinţa voievodului, la început, a
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fost aproape constant la Tîrgovişte. Dar în condiţiile pregă
tirii războiului antiotoman, Vlad Ţepeş iniţiază cîteva lucrări
care tindeau să fortifice unele puncte din Oîmpia Română. El
consolidează Snagovul, ctitorie dat"md din sec. al XIV-lea, în
care i se vor depune osemintele în noiembrie 1476. Unele mă
suri par a fi afectat Comana, T'liI'g'Şorul. Lucrări mai ample
au fost executate la cetatea Poienari.
Totuşi una din marile iniţiative ale lui Vlad Tepeş a fost
restabilirea reşedinţei voievodale la Bucureşti şi construirea aici
a unui edificiu corespunzător cerinţelor curţii. Sînt cunoscute o
scrisoare în limba latină, către braşoveni, din 13 iunie 1458,
trimisă de „lingă cursul riului Dîmboviţa" şi documentul din
20 septembrie 1459 dat „în cetatea Bucureşti". Aceste două
izvoare au determinat ipe istorici să considere că în perioada
iunie 1458 - septembrie 1459 a fost ridica1tă, la început chiar
în prezenţa voievodului, Cetatea Buoureştilor. Alte acte emise
tot de cancelaria lui Vlad Ţepeş între 1459-1461, consemnează că s-au dat din „cetatea riului Dîmboviţa" (actele din
4 iunie şi 10 august 1460) sau ,,în cetatea Bucureşti" (hrisovul
din 10 februarie 1461). Aceste acte, urmate şi de altele, vădesc
faptuil că noua construcţie din bazinul mijlociu al Argeşului
purta două denumiri : Bucureşti sau Cetatea Dîmboviţei.
Cercetările arheologice din anii 1967-1973 au avut menirea să redea capitalei şi Cetatea Bucureştilor. Ea a fost înălţată
pe terenul ocupat cu un veac înainte de prima fortăreaţă a
acestei aşezări. Noua construcţie, de formă dreptunghiulară,
orientată est - vest, avea dimensiunile, la interior, de 30,45 m,
lungime şi 22, 75 m lăţime, fiind realizată din bolovani de rîu
şi mortar. S-au folosit în general bolovani de dimensiuni mijlocii
şi mici. Zidul are grosimea de cca 0,70 m, fundaţiile sînt adîncite,
faţă de nivelul subsolurilor, numai cu 0,40 m. Astăzi, la această
cotă, se află de fapt şi pînza de apă freatică. Laturile de sud,
de nord şi de est erau însoţite de hrube late de 5-6 m, pe cînd
pe partea de vest se desfăşurau subsoluri late de 12 m, compartimentate în patru încăperi. In mijlocul acestui edificiu se crea
o curte interioară cu suprafaţa de cca 110 m p. Astfel, la jumă
tatea sec. al XV-lea, cetatea se prezenta ca o construcţie cu subsoluri mult înălţate, cu parter dotat cu încăperi pe toate cele
patru 'laturi, cu curte interioară al cărui acces nu putea fi decît pe extrema de sud. Păşind în prima parte a Muzeului Curtea
Veche vizitatorul are posibilitatea să urmărească zidurile din
bolovani de piatră ce formau laturile exterioare ale edificiului
voievodal. Numai peretele de sud a fost distrus, în sec. al
XIX-lea, pînă la temelie. De asemenea zidurile ce formau curtea
interioară au fost şi ele demantelaite încă din sec. al XVI-lea,
cînd s-a rea1izat actuala compartimentare. Cu un veac mai îna-
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inte, în vremea lui Vlad Ţepeş, subsolurile nu erau închise cu
semicilindrice ci cu planşee de lemn, sprijinite pe bîrne
patrulatere cu laturile de 0,20-0,30 ro. Lăcaşele acestor grinzi
s-au păstrat ~n peretele de nord, fiind protejaite de una din cele
două mari vitrine exterioare. Nu avem nici un indiciu asupra
felului în care era executat parterul cetăţii. După dimensiunile
preciza.te la subsol reiese că apartamentele domneşti şi sala divanului, trebuie să se fi aflat pe partea de vest. Pînă tîrziu în
sec. XVII-XVIII latura vestică a palatului a fost de fapt
rezervată domnului şi sălii mari.
In pofida săpăturilor ample efectuate în jurul cetăţii, nu
s-a putut preciza deasemenea existenţa unui şanţ de apărare
sau a altor lucrări de fortificare. Este foarte posibil ca atari
întărituri, făcute probabil din stîlpi de lemn, să fi existat pe
traseu1 perimetrului Curţii Domneşti care ocupa o suprafaţă
mult mai mare decît aceea a cetăţii din bolovani de riu.
Analizată prin proporţiile ei cetatea de la Bucureşti nu se
poate compara cu edificiile similiare de la Giurgiu, Poienari sau
Turnu. Zidurile ei sînt mult prea fragile pentru a rezista noii
tehnici de atac înregistrată la mijlocul sec al XV-iea. Prin planul său dreptunghiular, cu curte interioară, construcţia medievală datorată lui Vlad Ţepeş aduce un element nou în arhitectura românească. Ea nu poate fi socotită o simplă casă domnească de tipu:! acelora de la Argeş sau Tîrgovişte, care sînt de
proporţii mult mai modeste. Cetatea Bucureştilor răspunde mai
mult denumirii de „castrum" aşa după cum ea apare în cele
mai multe din izvoarele vremii : „Castro fluvii Dombovicha" în
scrisoarea din 4 iunie 1460, ca şi în cea din 10 august 1460 „Castro Bokaresth" în documentele din 1467 şi 1469, „castel care se
cheamă Dîmboviţa" în Cronica moldo-germană etc.
Se pare, aşadar, că Vlad Ţepeş nu a făcut la Bucureşti o cetate propriu zisă, ci o curte domnească, protejată de ziduri muit
mai modeste ca ce1e de la Giurgiu sau Poienari. De aici a
fost emis hrisovul din 20 septembrie 1459, considerat pînă în
bolţi
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prezent cea mai veche atestare scrisă a numelui capitalei pa-triei.
După frecvenţa actelor emise la Bucureşti, rezultă că Vlad Ţe
peş s-a aflat în acest oraş în anii imediat premergători marelui
război antiotoman din 1461-1462. Faptul este explicabil avînd·
în vedere poziţia geografică a oraşului de pe Dîmboviţa, deunde puteau fi urmărite cu mai multă eficienţă mişcările trupelor otomane la Dunăre.
După refuzul de a achita tributul faţă de Înalta Poartă.
Vlad Ţepeş a atacat cu succes, în iarna anului 1461, punctele
întărite la Dunăre. Ca răspuns la acea.stă campanie, în vara_
anului 1462, Mahomed al II-iea, în fruntea nnei puternice oştiri,
a trecut hotarele Ţării Româneşti. Voievodul român s-a retras-spre munte distrugînd, în spatele arniatei sale, totul. Puternica
oaste otomană reuşeşte să ajnngă pînă la Târgovişte, fără a obţine în.să o bătălie decisivă. Era decimată de boli, flămîn<lă şi
hărţuită fără încetare. Cuceritorul Constantinopolului, incapabil
a face faţă acestei situaţii, se îmbarcă la Brăila revenind la
Topkapî în timp ce oastea sa încerca să impună un alt domnîn scannul Basairabilor. Şubrezită încrederea 1()1[' în Vlad Ţe
peş, o parte din marii boieri înclină spre împăcare cu sultanul.
Dracula este prins şi predat lui Matei Corvin, viteazul domn urmîntl să fie încarcerat în temniţa de la Buda timp de mai mulţi·
am.
In iureşul acestor mari frămîntări cetatea Bucureştilor a suferit puţine prejudicii. NouI domn, Radu cel Frumos (14621475), fraite cu Vlad Ţepeş, va rămîne aproape cu const;i.nţă
la Bucureşti. ln perioada noiembrie 1463 - septembrie 1473Radu cel Frumos a emis din cetatea ridicată de înaintaşul său
un număr de 18 hrisoave. Printre acestea se află şi actu'! din
14 octombrie 1465 dat „în cetatea de scaun Bucureşti", document care specifică funcţia de reşedinţă voievodală a oraşului.
Astfel, în timp ce Vlad Ţepeş a transformat aşezarea Bucureşti în punct de supraveghere a hotarelor sudice ale ţării, Radu
cel Frumos a preferat cetatea de aici fiind mai aproape de sprijinitorii săi, paşalele de la Giurgiu sau Silistra. Domnia lui, la
început calmă, înregistrează în cea de a doua parte, puternice
conflicte cu Ştefan cel Mare. Mai întîi evenimentele au afectat judeţele din apropierea Milcovului, soldlndu-se cu devasta- rea cetăţilor Brăila, Floci, cu înfrîngerea de la Soci. ln ultimele ·
luni ale anului 1473 un nou război era declarat. La 18 noiembrie acel an s-a desfăşurat bătălia de pe aipa Vodnei, la cca. 45 ·
km de Bucureşti. Lupta a durat 3 zile terminîndu-se cu victoria
moldovenilor. Cronica moldo-germană aprec1aza că numărul
celor căzuţi pe cîmpul de bătaie a fost de 64 OOO ostaşi, cifră
desigur exagerată. lnfrint şi de data aceasta, Radu cel Fru-
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mos a fost nevoit să părăsească tabăra şi să se refugieze spre
Dunăre. Cronica consemnează faptul că „sîmbătă spre dwninică
a lăsat toate ale sale Radu - Vodă în ocolul său şi a fugit
cu toată oastea sa în cetatea sa de scaun numită Dîmboviţa.
La 23 (noiembrie - n.n.) a venit Ştefan Voievod cu toată
oastea sa şi a împresurat cetatea Dîmboviţei. Şi în noaptea
aceea a fugit Radul Voievod din cetate" 1. ln ziua de 24 noiembrie domnul Moldovei intra în reşedinţa rivalului său retras la Giurgiu şi făcea captivă familia lui Radu Voievod, luînd
pradă steagurile şi averea acestuia. Cronica moldo-polonă arată
că Ştefan Vodă a locuit în acel castel trei zile, după care s-a
întors la Suceava 2. La plecarea din Bucureşti Ştefan a luat în
captivitate pe doamna Maria şi pe fiica voievodului mwitean.
Tînăra domniţă Voichiţa a devenit la 19 decembrie 1477 doamna
viteazului voievod al Moldovei.
Faptul este consemnat şi de Grigore Ureche care spune că la
24 noiembrie Ştefan V odă „au dobînditu Cetatea Dîmboviţa,
şi au intratu înllrînsa şi au luat pre doamna Radului Vodă şi pe
fiică-sa Voichiţa o au luat-o luişi doamnă şi toată avuţia lui
şi toate veşmintele lui cele scumpe şi visteriile şi toate steagurile
lui" 3 . Insemnarea cronicarului moldovean este extrem de importantă întrucît ea subliniază rolul cetăţii ca loc de păstrare a
visteriei ţării, a steagurilor domneşti, a bogăţiilor voievodului.
Victorios asupra rivalului său, Ştefan cel Mare a părăsit Bucureştii 'la sfîrşitul lwiii noiembrie 1473. In scawiul ţării el lăsa
pe Laiotă Basarab, cwioscut în istorie şi cu numele de Basarab
cel Bătrîn, ajutat de un mic contingent moldovean. Dar sprijinit
de turcii din cetăţile dunărene, Radu cel Frumos a revenit şi
alwigind pe Laiotă Vodă s-a reaşezat în :tronul ţării.
Deşi informaţiile privitoare la situaţia cetăţii sînt lapidare se
poate aprecia, pe baza cîtorva elemente, că Bucureştii nu a
avut prea mult de suferit în urma conflictului din noiembrie
1473. Asediul scurt şi faptul că Ştefan cel Mare a putut rămîne
cîteva zile în cetatea care adăpostea încă pe doamna ţării şi pe
fiica acesteia, sint mărturii suficient de concludente. Recucerind
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o cetate neavariată, Radu cel Frumos şi-a continuat ranunerea
Ia Bucureşti, de unde organizează o campanie peste Milcov care
se soldează cu devastarea satelor şi tîrgurilor moldovene pînă în
apropierea Bîrladului. ln martie 1474 Ştefan va răspunde şi el
cu o nouă expediţie. Situaţia lui Radu cel Frumos este din ce
în ce mai grea. Din Transilvania ameninţă un nou pretendent,
Basarab Ţepeluş. Voievodul Moldovei era tot mai hotărît să impună la conducerea Ţării Româneşti un domn aliat politicii sale
anti otomane. De aceea, în expediţia din primăvara anului 1474,
el readuce peste Milcov pe Laiotă Basarab. Dar protejatul
său nu s-a putut menţine nici de această dată. O nouă intervenţie se organizează în grabă, avîndu-1 drept candidat la
tronul Ţării Româneşti pe Basarab cel !măr - Ţepeluş. La
1 octombrie este cucerită şi arsă cetatea Teleajenului şi peste
douăzeci de zile Ţepeluş este uns în scaunul Basarabilor. Şi de
data aceasta victoria a fost de scurtă durată, căci o puternică
oaste condusă de Soliman Paşa îl obligă pe proa.S;pătul domn
să părăsească ţara. Radu cel Frumos revine din nou fiind nevoit să participe, în fruntea a 17 OOO de oşteni, 'la bătălia de la
Vaslui, din 10 ianuarie 1475, soldaită cu o mare viotorie a moldovenilor asupra oştirii otomane. Această biruinţă a permis
reînscăunarea lui Laiotă Basarab. Dar în mai 1475 noul domn
al Ţării Româneşti ia drumul Constantinopolului, pentru a se
închlna sultanului Mahomed II. Jenat de noua sa situaţie Laiotă
se va grăbi să scrie tramsilvănenilor, invitin.du-i să fa.că pe mai
departe negoţ în ţara sa şi asigurindu-i de protecţie în cazul
unui pericol otoman. „Şi de lucrul turcilor - arată el am să vă ţiu pace cu dreptate. Iar de va veni, doamne fereşte,
vreo siluire oarecare şi nu vom ,Putea sta înaintea lor, domnia
mea are să vă dea de ştire ca să ştiţi cum să vă feriţi" 1. Scrisoarea, ca şi o bună parte din documentele emise de cancelaria
lui Laiotă Basarab, a fost trimisă din Tîrgovişte. Este momentul în care la Iaşi Ştefan cel Mare afla că o nouă expediţie
se pregătea împotriva Moldovei. Evenimentele s-au declanşat un
an mai tîrziu, cînd Laiotă Basarab porneşte alături de sultan,
împotriva „fratelui meu Ştefan Vodă". Campania este lungă
şi dură pentru ambele tabere. Deşi victorios la Războieni, Mahomed II îşi vede victoria umbrită de loviturile nimicitoare ale
oastei lui Ştefan cel Mare. Ca răspuns la participarea domnului muntean în tabăra adversă, Ştefm Vodă pregăteşte, în
toamna anului 1476, o nouă expediţie în Ţara Românească.
Alături de steagurile sale se aflau şi ostaşi transilvăneni. Oastea
moldo-transilvăneană urma să reaşeze în fruntea acestei ţări pe
Vlad Ţepeş. Informîndu-'l pe dogele Veneţiei despre această situaţie Ştefan îi comunica faptu·l că „eu cerusem ca voievodul
Basarab să fie alungat din cealaltă ţară românească şi să fie
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pus acolo un alt domn creştin, anume Drăculea ca să ne putem înţelege împreună" 1. ln noiembrie 1476 oastea formată
din 15 OOO de călăreţi moldoveni şi 25 OOO de luptători ardeleni
reuşeşte să spu1bere rezistenţa lui Laiotă. ln ziua de 8 noiembrie
Vlad Ţe,peş scria din Tîrgovişte că „am răsturnat pe La.iotă,
inamicul nostru, şi s-a refugiat Ia turci". Drumul spre Bucureşti fiind deschis cele două armate se grăbesc să asedieze cetatea de pe Dîmboviţa. O scrisoare a lui Ştefan Bathory, comandantul trupelor transilvănene, este expediată, la 11 noiembrie acel an, „din tabăra rega'1ă ce se afla foarte aproape de
Bucureşti"
( „ex castris gecium regalium .prope ipsam Bokaryschya"). Dar cetatea a .rezistat destul de bine căci dintr-o altă
scrisoare, a pÎlrcălabului de Tîrgovişte, Cristian, aflăm că abia
la 16 noiembrie, „într-o sîmbătă, s-a cucerit prin luptă cetatea
Bucureştilor" 2. Sînt luate şi cu această ocazia prăzi importante
alcătuite din steaguri, cai turceşti, cămile ş.a. Pe scaunul Ţării
Româneşti urcă Vlad Ţepeş, pentru
scurtă vreme,
deoarece
peste puţin timp el îşi găseşte sfîrşirul în apropierea Bucureşti
lor. O scrisoare din sec. al XV-lea leagă dispariţia sa de o luptă
împotriva trupelor otomane, documentu1 relaâind că în iureşul
bătăliei Ţepeş s-a îndepărtat de garda sa dorind să urmărească
de pe un deal desfăşura'!"ea luptei. Dar „apropiaţii lui luîndu-1
drept turc, unul l-a lovit cu o suliţă. El văzînd că este ucis
de ai lui, îndată a ucis cu sabia lui pe cinci dintre ucig~ii
lui. Pe el l-au străpuns cu multe suliţe şi astfel a fost omorît." 3.
Corpul avea să-i fie depus în biserica mănăstirii Sruagov Într-un
mormînt pe care cetele turco-tătare îl vor devasta două decenii
mai tîrziu.
Relatînd dogelui şi senatului Veneţiei dispariţia aliatului
său, Ştefan cel Mare scria că „acesta ne-a cerut să-i lăsăm pe
oamenii noştri pentru apărarea sa, pentru că nu se încredea
prea mult în munteni şi eu i-am lăsat 300 de oameni de la poarta
mea. Şi după ce am făcut aceasta am p1ecat. Dar îndată s-a
întors acel necredincios Basamba şi găsindu-l singur, l-a ucis
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au pierit toţi ai mei, afară de zece" t. Textul
raporturile reci existente între Vlad Ţepeş şi marii
boieri ai Ţării Româneşti, precum şi dispariţia lui Dracula în
toiul unor lupte. Vacant din nou, scaunul domnesc revine lui
Laiotă Basarab. Dar noul domn prelua o curte domnească bucureşteană năruită. Asediul din noiembrie 1476 a fost extrem
de păgubitor. Zidurile din bolovani de rîu ale cetăţii au fost
greu încercate, în une1e părţi, ca de exemplu pe latura de
nord, ele au fost rase pînă la nivelul solului. Iată de ce Laiotă
Basarab s-a văzut nevoit să înceapă o amplă campanie de reclădire a cetăţii. Faptul se reflectă şi în documentele vremii
care vorbesc despre o cetate nouă (Novo Castro), pe care unii
istorici au identificat-o, eronat, cu Gheorghiţa. Hrisovul din 18
ianuarie 1480, dat de Ţepeluş lui Ticuci şi fraţi'lor lui, a fost
scris „în noua cetate de scaun Bucureşti", fapt ce clarifică
situaţia reşedinţei de pe Dîmboviţa.
Analizînd zidurile bolovănite ale vestigiilor recent descoperite pe str. Soarelui se constată cu uşurinţă schimbări structurale în unele porţiuni. Astfel zidul de est al cetăţii, la cca.
1 m. de la nivelul hrubelor, începe să fie alcătuit din bolovani
de rîu de dimensiooi mai mari, intercalaţi cu şiruri de cără
midă groasă de 4 cm. Noul zid schiţează chiar o altă fundaţie, mai lată <lecit cea iniţială. Zidul de nord, care a suferit
cel mai mult în timpul asediului din noiembrie 1476, a fost
şi el refăcut. Aici este foarte clară tehnica de lucru caracteristică celor două mari faze : jos, zidul este făcut aproape în
exclusivitate din piatră, pe cînd mai sus apar şirurile de cără
midă care seyară longitudinal benzile din bolovani de rîu. La
peretele de vest, în rona camerelor cu bordeie din sec. IV şi
X-XI, a fost păstrată o secţiune a zidurilor din sec. XV-XVI,
făcută accidental după scoaterea la mezat din 1798, În care se
poate observa nivelul de oprire a fundaţiilor, compoziţia deosebită a celor doi pereţi, diferenţele de grosime etc. Este rle
asemenea de remarcat faptul că după evenimentele din 1476
cetatea a fost mărită spre est cu încă două trame lipsite de
subsoluri. Un strat subţire de tencuială albă acoperea la exterior zidul cetăţii. In stadiu1 acesta „Castrum Bucureşti" ocupa
o suprafaţă de cca 900 m.ip. dintre care 111,60 m.p. reveneau
curţii interioare. De la extinderea efectuată spre est s-a păstrat
în actualul circuit muzeal, numai zidul din bolovani de rîu şi
cărămidă ce flanchează soara ce permite accesul din subsolurile
palatului spre camerele boltite ale parterului. Un alt zid para:lel cu acesta s-a cercetat sub pardoseala încăperii de sub sala
cu lunete, iar urmele unui al treilea zid au apărut în fosta mică
curte interioară de pe colţul de nord-est al cetăţii.
cu el

împreună

confirmă
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1 Ion Bogdan, Documentele lui Ştefan cel
Mare, Bucureşti, 1913,
II, p. 349.
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Comparată

cu alte edificii domneşti contemporane, această
cu mult casele de la Tîrgovişte înălţate de
Mircea cel Bătrîn, care au adăpostit pe unii din voievozii Ţării
Româneşti în sec XV-XVI. Cît priveşte meşterii care au realizat atît prima fază datorată lui Vlad Ţepeş, cît şi cea de a
doua atribuită lui Basarab LaiO!tă şi Ţepeluş, se pare că au fost
transilvăneni. Un grup de izvoare contemporane susţin această
ipoteză. Printre ele se remarcă o scrisoare din 25 mai 1458 prin
care Vlad Ţepeş solicită braşovenilor nişte meşteri. La 17 noiembrie 1476 Cristian, pîrcălabul de Tirgovişte, cere tot braşoveni
lor doi 1n1eşitb,ri şi şase calfe pentru a înălţa o casă :'la \fitgovişte. La rîndul său Ţepeluş va face şi el apel la braşoveni
„pentru doi zidari buni, unul care să ştie să învelească cu olane
iar altul să-mi facă o mănăstire din cărămidă şi piatră" 1. ln
fine, Vlad Călugărul avea la curtea sa din Bucureşti un pixenrnaister pe nume Mihel, care cerea sibienilor să-i trimită corespondenţa la Tîrgovişte, căci acolo va merge cu voievodul ce
doreşte să facă o cetate sau un castel, pe care oaspetele urma
„să arate cum să fie". Dar, cum pentru atari construcţii era angajat un număr ~e de lucrători, trebuie să admitem că şi
aici la Bucureşti meşterii transilvăneni au avut mai mult rolul
de antreprenori. Efectivul ce1 mai nUIIl1eros trebuie să fi fost dat
de ţăranii luaţi din satele aflate în imediata vecinătate. Ei trebuie să fi cărat piatra de rîu din zona sub deluroasă, să fi pregătit mortarul, cărămida, să fi participat efectiv la ridicarea
construcţie

depăşea

cetăţii.

1 Hurmuzaki,
Documente. XV/1, p. 95
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Cum va fi arătat acest edificiu este greu de spus atîta vreme
cît iconografia lui este inexistentă, iar vestigiile s-au păstrat numai pînă la nivelul subsolurilor. Un fapt rezultă în mod concludent şi anume că parterul era mult înălţat faţă de nivelul
terenului înconjurător. Apare incontestabilă existenţa pivniţelor
cu plafon din bîrne de lemn şi a parterului care includea şi camerele voievodale. Despre un eventual etaj nu există indicii. O
curte interioară pătrată permitea accesul la încăperile de pe cele
patru laturi.
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Datorită

din 1476-1480 Curtea Domnească
a putut adăposti şirul lung de voievozi care s-au perindat pe
scaunul Ţării Româneşti pînă la jumătatea sec. al XVI-Iea. ln
pofida unor pendulări între 'Iirgovişte şi Bucureşti, curtea de
pe Dîmboviţa a rezistat, în condiţii satisfăcătoare, menţinînd în
bună parte aspectul căpătat de la meşterii lui Laiotă Basarab
şi Ţepeluş. Analiza documentelor interne emise 1a sfîrşitul sec.
al XV-iea şi în prima jumătate a seco1u1ui următor, dă o iinagine concludentă asupra predrlecţiei acelor voievozi filoturci de
a rămîne mai mult la Bucureşti, pe cînd alţii, adversari ai acestei orientări politice, preferă T'rrgoviştea. Vlad Călugărul ( 14811495) de la care se cunoaşte o bogată moştenire de hrisoave,
este legat mai mult de Bucureşti, de unde emite, începînd cu
data de 7 septembrie 1485, peste 30 de documente interne. In
schimb de la Tîrgovişte sînt cunoscute 22 de hrisoave, majoritatea lor fiind date în primii ani de domnie, ceea ce înseamnă
că în urma ameninţărilor
repetate ·ale pretendentului Radu,
domnul ţării preferă curtea de pe Dîmboviţa. ln schimb succesorul său Radu cel Mare, care în urma unor repetate înfrîngeri şi victorii va obţine !tronul Ţării Româneşti, a rămas mai
mult în curtea din apropierea mănăstirii pe care o ridică pe
frumoasa colină de 1a Dealu. Documentele lui interne stnt cu
precădere orgoviştene. Intre 1501-1505 Radu cel Mare emite
18 documente din reşedinţa de pe Ialomiţa, dar nu se cunoaşte
nici unul din Cetatea Bucureştilor. Abila începînd cu 26 martie
1505 documentele îl atestă în acest ora.ş, unde va rămîne şi Ln.
lunile de vară ale aceluiaşi an. Situaţia aceasta de împărţire a
funcţiilor de reşedinţă între Bucureşti şi Tîrgovişte s-a menţinut
şi în vremea lui Mihnea cel Rău, mare proprietar în împrejurimile Bucureştilor şi a lui Vlad cel 'Iinăr, unul dintre cei mai
mobili domni ai sec. al XVI-iea.
EI avea să-şi găsească sfîrşitul Ia începutul anului 1512" sub
un păr în Bucureşti", scaunul Ţării Româneşti revenind 1ui Neagoe Basarab. Noul domn, reprezentant al puternicei familii a boierilor Craioveşti, va semna doar a zecea parte din hrisoavele
sale la Buctl!I"eşti. ln schimb urmaşul său, Radu de Ia Afumaţi,
găzduieşte în oraşul de pe Dîmboviţa în apropierea căruia îşi
avea domniile. De trei ori este amintit numele de Bucureşti în
şirul celor 19 bătălii purtate de voievod împotriva turcilor, pînă
Ia uciderea sa şi a fiului său Vlad, în 1529, Ia Rîmnic. După
efemera domnie a lui Moise Vodă, urmează Vlad, înecat în apele
Dîmboviţei, Ia Popeşti, în 1532, şi apoi Vlad Vintilă şi Radu
Paisie, fiecare din ei avînd reşedinţa aproape permanent la Bucureşti. Un hrisov al lui Radu Paisie este dat În „minunata
amplelor

lucrări
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cetate a Bucureştilor" aşa cum notează grămăticul la sfîrşitul
domnescului act.
Aceste dese schimbări de domnie, agravate de bătălii şi
invazii străine, ca şi de marea foamete din 1538-1540 au stînjenit procesul de dezvolta·re a oraşului şi implicit a Curţii Domneşti. Mari modificări nu sînt de semnalat la reşedinţa voievodală. Numai peretele de nord a:l vechii cetăţi, este dublat
cu un zid făcut din cărămidă şi bolovani de piatră, de dimensiuni foarte viari.ate. Fundaţia acestui zid se află cu cca 0,20 m
mai sus decît restul zidului cetăţii lui Vlad Ţepeş. Fiind probabil executait de meşteri mai puţin pregătiţi, peretele prezintă
o faţă inestetică, cu rosturile dintre bolovanii de piatră şi că
rămizi deseori neumplute cu mortar. Observaţiile stratigrafice şi
prezenţa unei monede emisă în 1527 permit datarea acestui
zid în timpul. domniei lui Radu de la Afumaţi. Este posibil, ca
în timpul vreuneia din cele trei bătălii din Cetatea Bucureşti
lor, să fi avut de suferit şi edificiul voievodal, fapt ce a impus
executarea unor Teparaţii. În ansamblu însă, Cetatea rămlne la
proporţiile căpătate în vremea reconstrucţiei dela sfîrşitul sec.
al XV-lea.
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Fi g. 1. Strada Soarelui în 1967, ad ă po s tind
sub casele ei vestigiil e C e t ă ţilo r ş i a le Palatulu i
Voi evod a l.
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Fig. 2. Casele din
str. 30 Decembrie
.
nr. 29-31 ~ ridicate m
sec. al XIX-iea peste
latura de est a
Palatului Voievodal.
Fig. 3. Piaţa de Flori
ridicată pes te zidul de e_st
al incintei Curţii Vechi.
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Fig. 4. Lucr ă ri de degajare a vestigiilor
Palatului Voievodal efectuate in perioada
1967- 1970.
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sfirşitu/

Construcţiilor Curţ;; Doll!neştj

Fig. 5. Planu/
la
sec. aJ XVIII-iea,
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Fig. 6. Vase din sec. XV-XVIII în timpul
descoperirii lor p e şa nti e rul Curtea Veche.
Fig. 7. Zidul din cărămidă al cetăţuii ş i cel
din bolovani de p ia tr ă al cetătii lui Vlad Ţepeş .
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Fig. 8. Fundaţiile Cetăţii din sec. a l XIV-iea
s uprapuse de zidurile Palatului Voievodal.
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Fig. 9. Voievodul Vlad Ţepeş (1456-1462 ;
1476) ctitorul Cetălii Bucur e ş ti.
F ig. 10. Zidul din bolovani de

~iatră

al

Celălii

\

Bucure ş ti.

Fig. 1 I. Hrisovul din 20 septembrie 1459 care
cuprinde cea mai veche atestare a numelui
Bucuresti.

I
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Fig. 12. Latura de vest a

C e t ă ţii Bu c ur eş tiulu
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L1 17 martie

1545 Cetatea Bucureştilor pnmea alaiul noului domn al Ţării Româneşti, Mircea Ciobanul. Fusese numit
de lna'lta Poartă în locul vitregului său frate Radu Paisie, exilat în acele zile de primăvară tocmai în Egipt. Timp de aproape
un deceniu şi jumătate numele acestui aprig voievod, fiu al lui
Radu cel Mare, se va menţine în cronica ţării fie în legătură
cu sîngerosul conflict cu boierii, fie prin transformările aduse
Curţii Domneşti din Bucureşti. Abia sosit în ţară noul domn
are de înfruntat ostilitatea marilor feudali. La numai două săp
tămîni el cheamă la Curtea Domnească un mare număr de
boieri, tăind, după cum notează cronicarul Radu Popescu „pă
Coadă vornecul şi pe frate-său Radul comisul, şi pă Dragul
stolnicul, şi pă Stroe spătar, şi pă Vintilă comis şi alţii nenumăraţi, muncindu-i întîi pentru avuţie, pînă au dat ce au
avut; deciia i-au omorît" t. Au căzut răpuşi între bătrînele
ziduri ale cetăţii de pe Dîmboviţa, peste 200 de boieri, din
care 48 erau mari boieri. Masacrul acesta din martie 1545,
unul dintre cele mai sîngeroase din istoria Ţării Româneşti, a
avut repercursiuni asupra întregului şir de evenimente înregistrate în deceniile de mijloc ale sec. al XVI-iea. Mircea
Ciobanul a avut o domnie agitată fiind permanent ameninţat
de cetele boierilor retraşi peste munte, de comploturiie celor
din ţară din rîndurile cărora nu au lipsit uneori nici rudele
apropiate. La numai doi ani de la primul masacru o puternică
oaste alcătuită de boierii pribegi a coborît „pe gura Praovei".
Mircea le-a ieşit înainte la Periş şi a repurtat victoria, ucigînd
în toiul bătăliei pe Udrişte vistierul, pe Teodosie banul şi pe
mulţi alţi rivali. Regrupîndu-şi forţele, pribegii, conduşi de că
tre Radu Vodă Hieş, revin în Ţara Românească. Mircea Ciobanul îi întîmpină de această dată Ia satul Măneşti, dar izbînda nu o mai poate obţine. El pierde în această bătălie 10 OOO
de ostaşi şi 36 de tunuri 2. Biruitorii îl alungă pînă la Giurgiu,
unde Mircea sconta pe un ajutor împărătesc. De la 16 noiembrie
1552 cînd are loc acest dezastruos război, şi pînă în mai 1553
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Capitolul IV.

Palatul
Voievodal

1 Radu Popescu, Istoriile domnilor Ţării Româneşti,
în Cronicari
munteni, ed. M. Gregorian, Bucureşti, 1961,
I, p. 290.
z Gh. Şincai, Hronica
Românilor, Bucureşti,
1969, III, p. 264
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1 Radu Popescu, op.
cit. p. 293.
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Mircea Ciobanul rămîne departe de Bucureşti. I se pregăteşte,
în fine, o armată în fruntea căreia înaintează s,pre reşedinţa domnească de pe Dîmboviţa. Radu Vodă şi sprijinitorii săi prind
din nou drumul pribegiei. Daor la 28 februarie 1554 Mircea este
mazilit, în locul lui fiind numit Pătraşcu cel Bun. Noul voievod
sosea într-un oraş pîrjoiit şi jefuit de că,tre cetele turceşti sosite
pentru a-1 duce în captivitate, în Etiopia, pe fostul domn. Este
primul mare incendiu care s-a abătut asupra Bucureştilor în
epoca feudală. Au urmat patru ani de linişte, timp în care
Păt~cu Vodă „au domnit ţara bine, şi boierii fără vrăjbi, fără
morţi, fără prăzi, precum tuturor place pentru aceia spune
cronicarul - şi bun l-au numit, pentru bunătăţile lui ce avea" 1.
lnsă la 26 decembrie 1557 Pătraşcu cel Bun închide ochii şi
corpul său este depus în biserica Curţii Domneşti din Bucureşti.
Candidează la scaunul domnesc vornicul Socol, dar marele vizir Rustan Paşa îl preferă :pe Mircea Ciobanul. Vestea aceasta
a stîrnit în Ţara Românească mari nelinişti, în pofida garanţii
lor pe care emisarii domnului le dădeau tuturor. ln ianuarie
1558 alaiul lui Mircea Ciobanul intra din nou în Bucureşti, pe
drumul Văcă.reştilor, îndreptîndu-se spre Curtea Domnească. A
urmat o lună de ~te şi de promisiuni. Sînt rugaţi să vină în
ţară toţi cei care rătăceau prin ora.şele transilvănene. Vodă pă
rea complet transformat în politica pe care o anunţa faţă de
marii boieri. Stănilă vornicul, în fruntea unui grup de feudali,
dau ascuhare acestor garanţii şi se închină lui Mircea la Curtea
Domnească. Conflictul oare a provocat atîtea suferinţe părea
încheiat. Dar la 3 martie 1558 Vodă organizează un nou ospăţ.
Sînt prezenţi mulţi dintre cei oare pînă de curînd se aflaseră
în tabăra adversă. Prilejul de a răsplăti fapta 'lor de hainire
nu putea scăpa lui Mircea Ciobanul. El învăţase ostaşii din garda
domnească „să fie gata şi, în ce ceas le via porunci să fie gata
a face năvală, să taie pă boieri şi pă călugări". Continuînd descrierea momentului petreOUlt în încăperile Curţii din Bucureşti
cronicarul notează că ostaşii „au intrat cu săbiile într-înşii ca
~te lupi în nişte oi, de i-au omorît pă toţi cîţi s-au întîm-
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plat acii" 1. Acest al doilea mare masacru a consolidat pozilui Mircea Ciobanul. Domnul continuă răfuiala cu boierii
rivali urmărindu-i chiar dincolo de munţi. ln septembrie 1559
el se afla în Transilvania făcînd demersuri să-i fie predaţi
boierii pribegi. Dar la 21 septembrie sfîrşitul vieţii îl ajunge
acolo şi doamna Chiajna este nevoită să-i aducă, cu greu, trupul pentru a-l depune în biserica Curţii Domneşti din Bucureşti. Un cîntec popular avea să povestească faptele acestui
domn, înfăţişat ca un păstor sărman, cu cămaşa neagră, dar
avînd ân frunte fierul domnesc 2. Cel pe care doamna Chiajna,
fiica lui Petru Rareş şi nepoata lui Ştefan cel Mare, îl va impune în scaunul domnescului ei soţ, Petru, avea atunci, în 1559,
vîrsta de 12 ani.
Unnaş al unui părinte ce a lăsat posterităţii un monument
de proporţiile celui de la Dealu şi al unui socru ce a împodobit cîteva localităţi maldovene cu lăcaşuri de profundă semnificaţie, Mircea Ciobanul s-a străduit, în răgazurile scurte de
linişte de care s-a bucurat, să înalţe edificii laice şi religioase
în mai multe localităţi din ţară. Din nefericire, opera de ctitor
a acestui domn, umbrită de evenimentele politice contemporane,
nu a fost suficient oglindită nici în cronicile medievale şi nici
în studiile istorice. Ştiri disparate amintesc despre ~titoria sa
de la Rîmnicul Vîlcea, despre cea de la Cîmpulung, înălţată în
1547 şi rămasă fără danii, iar fresca de la Snagov îl aşează
în rlndul ziditorilor de seamă ai acestui lăcaş. Opera cea mai
reprezentativă a lui Mircea Ciobanul rămîne însă ansamblul
domnesc din Bucureşti.
Referitor la această lucrare, Cronica Ţării Româneşti menţionează lapidar că voievodul „au făcut biserica cea domnească
din Bucureşti" 3. Inscripţia pusă de Ştefan Cantacuzino la
splendidul .portic al lă-caşUJlui cu hramul Buna Vestire, afirmă
că biserica este făcută de „bătrînul Mircea Vodă şi în urmă
de fiul său Pătraşcu V odă cu fraţii săi Radul şi Mircea cel
Tînăr, care a înfrumuseţat-o" 4. ln tabloul votiv se menţin şi
astăzi, pe latura nordică a peretelui chipurile lui Mircea şi
al Chiajnei, iar pe cea sudică acelea ale lui Ştefan Cantacuzino
şi Păunei doamna. Paternitatea sa asupra acestui splendid lă
caş este astfel indiscutabilă.
Cît priveşte palatul domnesc, faptele sînt mai puţin conturate. De aceea consideraţiile privitoare la atribuirea rolului
de ctitor la Palatul Voievodal lui Mircea Ciobanul şi urmaşilor săi imediaţi, se bazează pe ştirile privitoare la rămînerea.
sa aproape permanentă la Bucureşti, pe studiul tipologic al
vestigiilor şi pe inventarul arheologic surprins în situaţii stratigrafice certe.
ţia
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1 Radu Popescu, op.
cit. pp. 294 - 295.
a C.C. Giurescu Istoria
Românilor, 11/1, p. 205.
a Istoria Ţării Romă
neşti 1290-1690, Ed.
C. Grecescu şi Dan Simonescu, Bucureşti,
1960, p. 50.
' Alexandru Elian,
Constantin Bălan, Haralambie Chircă, Olimpia
Diaconescu, Inscripţiile
medievale ale României,
Oraşul Bucureşti. Bucureşti, 1965, I, p. 245.
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1 Călători străini

des-

ţli.rile române. Bucureşti, 1970, II, p. 426
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Este drept că Mircea Ciobanul avea sa maugureze acele
domnii legate aproape în exclusivitate de Bucureşti. Din totalul
de 116 documente interne cite se cunosc ca emanînd din cancelaria sa, cca. 70 sînt date din Bucureşti, primul dintre acestea purtînd data de 25 martie 1545. Rămîne, aşadar, permanent în oraş, fiind menţionat în cîteva izvoare ca iniţiator al
unor întărituri ale vetrei urbane şi ale Curţii Domneşti sau
ca delirnitiator al unor hotare ale ocolului orăşenilor. Cronicarul sas Hieronim Ostermayer consemnează faptul că din pricina neînţelegerilor cu boierii, şi temîndu-se ca nu cumva să
fie atacat prin surprindere de cei pribegiţi în Transilvania,
domnitorul a poruncit, încă din 1545, să se înconjoare oraşul
cu trunchiuri mari de stejar 1. Nu este exclus ca aceeaşi fortificaţie să se fi practicat, încă de '1a acest început de domnie,
şi în jurul Curţii Domneşti. ln cursul anului 1971, cu ocazia
unor lucrări edilitare, în str. Gabroveni, s-a putut urmări, pe
cca. 20 m., un şir de stlÎlpi de stejair înfipţi în pămînt unul
lingă altul. Diametrul acestor trunchiuri oscilează între 0,20 şi
0,35 rn. fiecare avînd unul din capete ascuţit. Corespunzînd
şi altor informaţii arheologice privitoare Ia 1imita nordică a
perimetrului domnesc, aceşti stîlpi nu puteau aparţine decît
palisadei ce proteja Curtea. Din acest punct de vedere este
de menţionat relatarea juristului francez Pierre Lescalopier, care
sosit în Bucureşti Ia 1574, găseşte oraşul întărit cu trunchiuri
mari şi copaci înfipţi în pămînt, unul rezemîndu-se de altul
şi legaţi Împreună cu grinzi în curmeziş. Ca atare descoperirea
din str. Gabroveni precizează în mod concludent limita nordică a Curţii în sec. al XVI-Iea. Cît priveşte kl.tura de est, ea
nu putea unna decît traseul indioat de zidul datorat lui Constantin Brîncoveanu, care pornind de la Poarta de jos, precizată la cca 12 m. est de intrarea la Hanul Manuc, se îndrepta
spre Turnul Bărăţiei. Cît priveşte extrema vestică ea s-a păs
trat cu constanţă la cca. 8 m. de actua'1ul traseu al str. Şelari.
Informaţii prea multe despre felul cum era folosit acest teren
în sec. al XVI-lea nu sînt. Nucleul acestor construcţii îl for-
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mau palatul şi biserica. Spre actuala str. Gabroveni, în Pasajul Francez, s..au găsit, cu ani în urmă, resturi de corutrucţii
ce par a indica existenţa unor ateliere de fierărie datînd din
sec. al XVI-iea. Sînt semnalaite, în afara marii conducte ce
alimenta cella.tea încă din a doua jumătate a sec. al XV-iea,
şi alte conducte amenajate un veac mai rtîrziu, care captînd
apele izvoarelor dinspre Zlătari, le purtau spre un rezervor
amenajat în apropierea bisericii Buna Vestire. Dacă recitim însemnările lui Franco Sivori privitoare la ungerea voievodului
Petru Cercel, al cărui seoretar a fost, la 29 august 1583, reţi
nem faptu'! că boierii şi poporul erau adunaţi la acea festivitate „în piaţa dinaintea palatului". Admiţlnd că faţada principală a edificiului domnesc a fost încă din acea vreme spre
sud trebuie să pLasăm acest teren liber spre actuala stlr. 30 Decembrie, acolo unde, mai tîrziu se vor amenaja grădinile terasate ale pa1atului. Dar în afara turnuri1or ce păzeau cele două
principale porţi, în perimetrul domnesc trebuie să fi existat
clădiri pentru ostaşii din gardă, pentru ~lujitori, pentru depozitarea alimentelor, grajduri şi altele. Din nefericire, fiind amenajate probabrl din paiantă, multe din acele case ale ansamblului domnesc s-au mistuit fără urme. Este de menţionat faptul că pe latura de est a cetăţii au fost găsite bucăţi mari de
chirpic, datate cu monede şi ceramică din a doua jumătate a
sec. al XVI-'lea, care puteau proveni de la încăperi aflate în
vecinătatea palatului. Astfel de construcţii trebuie să fi fost şi
spre Bărăţie şi, aşa cum se amintea mai sus, şi pe latura de
nord a Curţii.
Moştenind o Curte greu încercată de evenimentele anterioare,
Mircea Ciobanul s-a văzut nevoit să ia măsuri radicale. El este
acela care abandonează definitiv planul cetăţii lui V'lad Ţepeş,
prin desfiinţarea, în primul rînd, a curţii interioare. In felul
acesta întrooga suprafaţă a vechii cetăţi capătă o compartimentare nouă. Prin coborîrea nivelului fostei curţi Ia cota subsoiurilor anterioare, s-a obţinut o pivniţă dreptunghiulară împăr
ţită în patru nave, orientate est-vest. Lucrarea s-a înscris în
conturul iniţial al cetăţii, făcîndu-se .pentru aceasta dublarea
unor ziduri cu pereţi groşi de 0,42 m. Astfel întreaga latură de
nord, cea sudică şi ju.mătatea de sud a peretelui estic au primit
adausurile cerute de noul plan al edificiului. Navele sînt acoperite cu bolţi semicilindrice sprijinite pe arce dublouri, late
de 0,80 m., care se descarcă pe stîlipi cruciformi. Exceptînd zil Numărătoarea navedul despărţitor dintre navele 2-31, celelalte două ziduri sepa- lor s-a făcut de la nord
sud în ordinea cerceratoare sînt indicate prin cîte cinci stîlpi, la care se adaugă spre
tării lor.
alţi doi semistîl,pi adosaţi pereţilor de est şi de vest ai cetăţii.
Fundaţiile acestor stîlpi, distribuite la distanţele de 2 şi 2,5 sau
37
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3,5 m„ sînt turnate pe zidurile de piatră ale cetăţii. Deoarece
zona curţii interioare nu beneficia de un atare postament
constructorii din sec. al XVl-Iea nu s-au mu'1ţumit cu stîlpi
simpli, ci au creat doi pereţi continui ce legau pilele 3-4 şi
5-6. ln felul aceslla. întregul edificiu domnesc primea o mai
puternică consolidare. Navele late de 4,65-4,80 m. sînt deschise pe toată lungimea lor, accesul din una în alta făcîndu-se
pe sub arcele ce leagă stîlpii cruciformi, pe direcţia est-vest.
Bolţile navelor sînt înalte de cca. 5 m„ indicînd un parter aflat
cu aproape 3 m. mai sus decît nivelul de călcare de pe partea
nordică a palatului.
1faterialul de construcţie a fost cărămida, bolovanii de rîu,
blocuri de piatră faţetate, dale de piatră şi mortar. Elemenrtul
predominant îl formează cărămida lucrată într-un mod rudimentar, cu muchiile insuficient finisate. Arderea este făcută la
roşu cărămiziu, iar pasta conţine un nisip fin. ln ceea ce priveşte materialul faic, el se prezintă fie sub forma unor bolovani de rîu, ca blocuri de tuf calcaros, sau ca dale de gresie
groase de 8-10 cm. Mortarul este gălbui avînd pietriş în
compoziţie şi rare cuiburi de var nestins.
Unia din particularităţile de seamă ale acestei faze de construcţie este asamWarea acestui material într-un tot unitar şi
estetic. Porn~nd de la soclul fundaţiei în sus apar două rînduri
de cărămidă suprapuse de un rînd de bolovani de piiatră, situaţie care se repetă încă de trei ori, creîndu-se astfel o bandă
din patru şiruri de piatră separate cu rîn:duri de cărămidă. La
+ 1 ,25 m se disting alte trei şiruri de bolovani, de data aceasta
încasetaţi, după care urmează o fascicdlă de pami rînduri de
cărămidă suprapuse pe un ultim rînd de blocuri de piatră faţe
tate, încasetate cu multă regu1aritate. La dublouri apar mai
frecvent dalele de piatră albă sau cenuşie, pe cînd în zona inferioară a peretelui, se întrlnesc, cu precădere, bolovani de rîu.
Bolta în schimb a fost executată numai din cărămidă. Toată
această vastă încăpere beneficia de ferestre amenajate în plin
cintru, cu deschidere largă spre interior şi restrînsă, sub forma
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dreptunghiulare, spre afară. Din nefericire nu putem
astfel de ferestre se găseau şi pe peretele sudic deoarece această porţiune a fost grav afectată de pivniţele construite după 1800. Ceea ce se ştie în mod cert este faptul că
zidu'! de sud beneficia, spre interior, de firide înalte de 0,50 rn.
Nici una din celelalte laturi nu au avut firide.
Intrarea în subsoluri, în sec. al XVI-iea, se făcea pe partea
de sud, acolo unde s-au mai păstrat numai zidurile de est ale
gîrliciului ce cobora într-o uşoară pantă.
Ce va fi avut la nivelul parterului această construcţie este
mai anevoios de reconstituit, deoarece nimic din zidăria sec. al
XVI-iea nu s-a mai păstrat Ia cota respectivă. Se cunosc însă
însemnăiile lui· Pierre Lescalopier făcute cu ocazia primirii sale
de către Alexandru al Ii-lea Mircea, în iunie 1574. El spune că
a fost invitat într-o sală mare „acoperită cu covoare orientale
cu părţi ridicate de jur împrejur, înalte de vreo trei picioare,
ca la caravanseraiuri. La capătul sălii, în faţa uşii, era aşezat
domnul într-un jeţ". In imediata apropiere a acestei mari încăperi trebuie să se fi aflat odăile domneşti, cele ale coconilor. Pereţii acestor încăperi erau ornaţi cu covoare, iar sobele
cu teracote smălţuiţe în diferite nuanţe de galben, verde, albastru. Astfel de cahle s-au găsit cu ocazia săpăturilor arheologice în diferite 'locuri. Unele vase lucmte din caolin păstrau
diferite mirodenii. In unele camere se aflau tablouri cu chipul
unor domnitori aşa cum reiese din însemnarea călătorului Martin Stryjkowski care spune că a văzut la Palatul Voievodal din
Bucureşti portretul lui Ştefan cel Mare, domnul Moldovei, redat cu coroana pe cap, cu sceptru'! în mină.
Devenit insuficient pentru cerinţele curţii voievodale, palatul
din Bucureşti a fost mărit încă din a doua jumătate a sec. al
XVI-iea prin adăugarea, pe latura de est, a unei noi construcţii.
Ea avea un p'lan dreptunghiular cu lungimea interioară de
25 m. şi lăţimea de 6,20 m. Casa aceasta ocupa un spaţiu corespunzător navelor 1-2 şi jumătate din cea de a treia a subsolurilor palatului şi depăşea cu cca 10 m. colţul NE a:! cetăţii.
Un şir de stîlpi pătraţi, cu latura. de 1 m. împărţea întreaga
suprafaţă în două nave ega:le. Pasul acestor piloni este constant,
măsurînd 3 m. Cel mai bine s-a conservat pilonul 3 în care se
descarcă două arce care se ţes cu pereţii de est şi de vest.
Pe faţa 'lui sudică este amenajată o firidă cu parteia superioară
închisă prin două cărămizi ce formează un unghi ascuţit, situaţie similară cu aceea de la pa'latul domnesc al lui Alexandru II
Mircea de la Radu Vodă. Extrema nordică a clădirii nu va
mai putea fi recupe!'ată întrucît ea intră sub fundaţiile blocului Mociorniţa. De asemenea latura sudică a fost distrusă cu ocazia amenajării unei pivniţe din sec. al XIX-iea. Astfel din fosunei
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tul edificiu voievodal nu ia mai rămas decît zidul vestic, cel
de esit, mult afectat şi el, şi patru din cei şapte piloni ai pivniţei. Planul clădirii este asemănător cu acel al palatului făcut
de Alexandru II Mircea Ia Sf. Troiţă, cu cel a:l caselor din
apropierea mănăstirii Iezerul, datate în sec. a:l XVI-lea ş.a. Şi
la această construcţie tehnica de lucru este mult asemănătoare
cu aceea semnalată în subsolurile palatului, fără a se ridica
însă la calităţile estetice ale aceleia. Materia:lele folosite sînt :
cărămida, piatra sub formă de bolovani cu muchiile făţuite şi
mortarul. Lipsesc dalele de piatră. Fundaţia zidurilor este de
0,40 m. destul de superficială, ca de fapt la toate zidurile din
soc. XV-XVI, din acest complex arhitectonic.
Alternarea clintire cărămidă şi piatră urmează ritmul întîlnit
şi la cealaltă construcţie. ln pofida stării precare în care s-a
conservat, casa domnească mai păstrează cîteva elemente din
dotările ei. ln primul rînd se cuvine a fi notată uşa semnalată
pe latura de est, şi oare corespunde axului bisericii Curţii. Apoi
ce'le două ferestre, una găsită ~ peretele de vest în dreptul
pilonului 5, cealaltă pe peretele de est, în extrema 'lui nordică.
Prima din ferestre începe de la 2,06 m. faţă de paviment şi
este înaltă de 1,16 m. şi lată de 0,95 m. pe cînd la exterior devine o fîşie trapezoidală (0,55 X 0,10 X 0,15 m.). Fără a mai
beneficia de boltă, ca Ia ferestrele subsolului palatului, şi aceasta
de la casa domnească, sfîrşeşte spre exterior în aceeaşi formă.
Cea de a doua fereastră este amenajată într-o porţiune de zid
ce a suferit modificări ulterioare.
înalte de cca. 3,40 m., subsolurile acestei construcţii susţi
neau şi ele un şir de camere mult înălţate faţă de nivelul curţii
bisericii din imediata apropiere.
Conc'luzia care se degajă din ana:liza materialelor şi a tehnicii de lucru la cele două obiective, oferă suficiente argumente
pentru a le considera contemporane sau într-o succesiune apropiată. lntr-adevăr, ~nţul deschis între zidul de est al cetăţii
şi cel de vest al caselor, a dovedit că fundaţia noului edificiu
porneşte dintr-un strat gros de căroune, pămînt înroşit, bucăţi
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mari de chirpic. In acest strat, în afara fragmentelor de vase
şi cahle, s-au găsit trei dinari de argint emişi de Ferdinand I
(1521-1564). Cum toate aceste piese sînt surprinse într-un
nivel ce indică în mod cert un maTe incendiu, şi cum ultima
monedă poartă data de 1553, trebuie să admitem că această
casă a fost ridicată după jaful otoman din 28 februarie 1554.
Incepute în primii săi ani de domnie, lucrările de la Curtea
Domnească nu numai că nu s-au sistat după exilarea lui Mircea
Ciobanul ci s-au amplificat. Noul domn, Pătraşcu cel Bun, nu
a ocolit Bucureştii, primul său document intern fiind dat din
acest oraş la 25 mai 1554.
Analizate în ansamblu hrisoavele lui sînit emise aproape în
aceeaşi măsură atît la Tîrgovişte cît şi la Bucureşti. Ca atare
reşedinţa. de pe Dîmboviţa. nu putea rărnîne ruinată pînă la
nedorita, de către boieri, revenire a lui Mircea Ciobanul din
ianuarie 1558.
Astfel, cea de a patra mare etapă de construcţii la Curtea
Domnească din Bucureşti, se conturează ca un rezuJ.tat al mă
surilor voievozilor de la mijlocul sec. al XVI-iea. Cu casele
domneşti de pe latura de est se încheie, ~n acest ansamblu, sistemul de a se clădi cu căTămidă şi bolovani de piatră. De fapt
fenomenul este confirmat şi ta Sf. Troiţă, acolo unde succesorul lui Mircea Ciobanul, A1exmdru al II-iea Mircea va ridica
palatul său din cărămidă. Sistemul acesta se constată la Curtea
Domnească din Bucureşti numai în sec. al XVI-iea, deşi în
numeroase alte părţi el se înrt:îlneşte din sec. a:! XIV-iea sau
chiar mai de timpuriu. El este, în ultimă instanţă, o reluare
vremelnică a unui vechi procedeu roman transmis în zona balcanică prin civi1izaţia bizantină şi aplicat la numeroase monumente. Biserica Buna Vestire, ridicată şi ea de către Mircea
Ciobanul şi urmaşii săi, are pereţii construiţi din cărămidă
cu paramentul faţadelor compus din fîşii orizontale de cărămizi
aparente, alternate cu zone înguste tencuite, sistem de decoraţie extrem de răspîndit de acum înainte. Totodată se deschide
cu această etapă, procedeul completării edificiului central cu
clădiri secundare, prin care de fapt se extinde palatul datorat
lui Mircea Ciobanul ,pînă către sfîTşitul sec. al XVII-iea.
Format din cele două clădiri principale 'legate între ele,
palatul din Bucureşti era. considerat de Franco Sivori ca avînd
„mărime mijlocie" în timp ce acela de la Tîrgovişte era „mic
dar frumos". La rîndul său Jacob Bongars, prezent la Bucureşti
în iunie 1585, aprecia că „bisericile, mănăstirile şi castelul din
Bucureşti sînt clădite din piatră şi sînt frumoase".
Ctitoria lui Mircea Ciobanul şi Pătraşcu cel Bun este strîns
legată de evenimentele politice din ultimele decenii ale sec. al
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XVI-iea. Cu tot sacrificiu'! făcut de Doamna Chiajna fiul său
nu a reuşit să rămînă în scaunul ţării decît pînă în 1568. ln
iunie acel an Petru a fost mazilit şi la Curtea din Bucureşti
şi-a făcut prezenţa alaiul lui Alexandru II Mircea ( 1568---1577),
descendent al lui Mihnea cel Rău. Noul domn continuă politica înaintaşilor săi de a rămîne mai mult Ia Bucureşti unde
ridică o impunătoare mănăstire cu hramul Sf. Troiţă. Rivalitatea cu boierii, incitaţi probabil şi de Chiajna, duce la un nou
măcel, petrecut la 1 septembrie 1568, în timpul căruia cad
victimă 10 mari boieri şi numeroşi alţii de ranguri inferioare.
Un an mai tîrziu au fost decapitaţi trei mari feudali ale căror
morminte se află în biserica mănăstirii Snagov. Politica dură
urmată de Alexandru Mircea nu l-a scutit pe voievod de unele
evenimente extrem de grave. ln primăvara anului 1574 o armată condusă de Dumbravă, ma,rele vornic al Ţării de Jos a
Moldovei, îl obligă să părăsească Bucureştii şi să se refugieze
la Giurgiu. Noii sosiţi pun în scaunul domnesc pe Vintilă, socotit fiu a:l lui Pătraşcu cel Bun. Domnia acestuia nu a ţinut
decît patru zile, deoarece Alexandru Vodă reuşeşte să revină la
Bucureşti şi să prindă captiv pe rivalul său. Capul fostului domn
a fost ţintuit multă vreme pe una din porţile Curţii Domneşti,
loc unde va fi prins şi capul viteazului voievod al Moldovei
Ion cel Cumplit după bătălia de la Roşcani. Ca şi părintele
său, Mihnea Vodă a rămas mai multă vreme la Bucureşti, în
timp ce urmaşul lui, Petru Cercel, va prefera Tîrgoviştea.
Solemnitatea înscăunării acestuia în ziua de 29 august 1583 a
fost descrisă de secretarul său, Franco Sivori. Evenimentul se
petrece la curtea domnească de pe Dîmboviţa „Şezînd domnul
în jeţul său, sub baldachin - notează Sivori - marele spătar
turc ce l-a însoţit ţinu o mică cuvîntare boierilor şi poporului
adunat în piaţa dinaintea palatului. După ce apoi, potrivit
obiceiului românilor, îi puse pe cap, în formă de coroană, o
cucă de brocard de aur, 1ucrat cu pietre preţioase, urmară pe
rînd prelaţii şi dregătorii de seamă şi ceilalţi boieri ce se aflau
la curte pentru a săruta picioarele domnului, în semn de su-

https://biblioteca-digitala.ro

punere". Dar acest voievod, adept al civilizaţiei occidentale,
nu a putut rămîne dedt doi ani în fruntea Ţării Româneşti.
A fost înlocuit cu Mihnea Vodă care, ca şi în prima domnie,
şi în cea de a doua, preferă să stea mai mult în spaţioasele
încăperi a1e palatului din Bucureşti decît în noul edificiu făcut
de înaintaşul 'lui la T"rrgovişte. lnceputul ultimului deceniu al
sec. al XVI-lea înscrie în istoria Curţii din Bucureşti numele
lui Nlexandru cel Rău ( 1592-1593), în timpul căruia cruzimile au fost reluate. Legenda spune că însuşi marele ban al
Craiovei, Mihai, era ,pe cale să-şi piardă viaţa datorită suspiciunilor tiranului domn. Fugit la Istambul el reuşeşte să obţină, în septembrie 1593, scaunul domnesc a:l Ţării Româneşti.
Ungerea foi, ca şi a predecesorilor, trebuie să se fi făcut în
biserica ctitorită de Mircea Ciobanul, monument de care legenda leagă povestirea că la fiece schimbare de domnie în faţa
scărilor se sacrifica un berbec pentru oa vodă să-şi sporească
vitejia trecînd peste sîngele animalului ucis. PTimul an al domniei lui Mihai Viteazul este umbrit de anarhia creată de armata creditorilor ce-l însoţise de pe malurile Bosforului în ţară.
„In fiecare zi - spune cronicarul otoman Ibrahim Pecevi ei mergeau asupra nelegiuituiui mai sus arătat şi aruncau pietre
în serai, căruia în limba lor îi spuneau Kurta, şi dărîmau diferite părţi ale acestuia. Ei puneau mîna pe ce apucau, îi băteau
pe oamenii aflaţi la poarta sa şi îi Tăneau. Toţi aceştia îl sătu
raseră de viaţă pe afurisitul de Mihai."1 Pe plan european era
în faşă o nouă campanie antiotomană care grupa şi Transilvania şi Mdldova. Mihai ia legătura cu Sigismund Bathory şi
cu Aron Tiranul, angajîndu-se în frontu'l creştinătăţii. Semnalul de luptă avea să fie dat de Curtea Domnească bucureşteană
la mijlocul lui noiembrie 1594. Peste 2000 de ostaşi, dregători
turci, numeroşi creditori aflaţi în Bucureşti au fost ucişi, cetă
ţile de la Dunăre au fost tTecute prin tă~ul săbiei. Ca răspuns
la acest temerar act Poarta Otomană organizează marea expediţie din vara anului 1595, condusă de încercatul comandant
Sinan Paşa. Bătălia din 13 august dela Călugăreni, deşi victorioasă, nu a putut oferi posibilitatea rămînerii lui Mihai la
Bucureşti. El s-a retras spre Rucăr ~ăsînd reşedinţa de pe Dîmboviţa în mîinile invadatorilor. Sinan Paşa ocu,pă Bucureştii,
fortifică oraşul. şi colina Sf. Troiţă (Radu V odă). Dar revenirea fulgerătoare a voievodului român, 1n toamna aceluiaşi
an, îl obligă pe octogenarul paşă să se retragă în derută, dela
Tîrgovişte la Bucureşti şi de aici la Giurgiu. ln timpul retragerii din Bucureşti cetele otomane jefuiesc şi incendiază totul.
Mănăstirea Sf. Troiţă, biserica Stelea, numeroase case sînt nimicite. Bahhazar Wa'lter, în calitate de martor al acelor evenimente scria că „astăzi de-abia se mai înfăţişează călătorului,
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1 Cronici turceşti privind ţările române. Ed.
Mihail Guboglu Şi Mustafa Mehmet, Bucureşti.
1966, p. 198.
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biserici stricate, ziduri în ruma, m locul
de a căror priveli~te se bucura odinioară"'.
Zona Curtea Veche a fost şi ea grav afectată. Biserica Doamnei Maria şi a Doamnei Stana, din imediata apropiere a Curţii,
a fost nimicită pentru totdeauna, odată cu prăvăliile şi casele
din vecinătate. Un document din 20 august 1629 emis de Alexandru Iliaş arată că în vremea lui Sinan Paşa „biserica Doamnei Maria s-iau stricat şi au rămas pustie, numai pămîntul." 1
Un alt act, din 13 ianuarie 1630, afirmă că biserica : „s-au stricat pînă la temelie şi au rămas numai pămîntul pustiu şi deşărt". 2 Nici un izvor scris nu menţionează situaţia Palatului
Voievodal în vremea acestor grele momente. ln mod cert camerele lui au fost devastate, bunurile aflate aici fiind jefuite
odată cu bruma de avere din casele tîrgoveţilor de rînd. Tot~i
o distrugere masivă nu se confirmă, nici de însemnările ulterioare şi nici de către cercetările arhedlogice. ln curtea interioară, de pe latura de norid a fostei cetăţi, s-au găsit, într-o
groapă, numeroase bombarde de piatră, alături cu vase smăl
ţuite de 'ia sfîrşitu1 sec. al XVI-iea şi începutu'! veacului urmă
tor. Dar este greu de afirmat dacă ele provin de la pregătirile
pe care Curtea din Bucureşti le-a făcut în perioada noiembrie
l594 - august 1595 sau sînt mărturii ale evenimentelor ce au
urmat în primii ani ai sec. al XVII-iea.
Rămasă în mijlocul unui oraş acoperit de spuză, Curtea din
Bucureşti a fost abandonată, scurt timp, de către domnie, scaunul Ţării Româneşti mutindu-se la Tîrgovişte. Începutul sec.
al XVIl.Jlea, care consemna unirea .pentru prima oară a celor
trei ţări române catpatine sub sceptrul lui Mihai Viteazul, înregistra, prin acest istoric act, apogeul unei politici zămislită
în edificiul voievodal de pe Dîm.boviţa.
curţilor şi clădirilor

1 George Potra, Documente privind istoria
-0raşului Bucureşti. Bu·cureşti, 1961, p. 87.
I I de m. p. 88.
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Evenimentele petrecute în ultimii ani ai sec. al XVI-iea au
avut urmări deosebite în evoluţia Bucureştilor. După marea
expediţie a foi Sinan-paşa, a urmat jaful 1tătăresc din octombrie 1596, şi acesta destul de păgubitor. In timp ce domnia
prefera TîTgoviştea sau Alba-Iu'lia, bucureştenii se străduiau
să-şi refacă oraşul ridicînd din nou case, prăvă!lii, ateliere. Dar
începutul sec. al XVII-iea, una dintre cele mai cumplite perioade din istoria Buoureştilor, se anunţa extrem de viforos. A
intervenit prima înscăuna.re a lui Simion Movilă, spulberată de
Mihai Viteazul tot atît de fulgerător cum se şi produsese. Apoi
bătălia de pe apa Teleajenului urmată de a doua înscăunare
la Bucureşti a lui Simion-vodă, protejat de 3000 de ostaşi polonezi. Cronica spune că noii sosiţi „au prădat şi au jehuit toată
ţara şi mănăstiriJe şi boiarii, şi săracii, pînă ce au iuat tot ce
au găsit la dînşii" 1. Scurtă vreme după uciderea lui Mihai
Viteazul pe Cîrnpia Turzii, în 9 august 1601, cînd „căzu trupul
lui cel frumos ca un copaci", Simion-vodă a fost alungat, în
urma ridicării boierilor Buzeşti. Noul domn, ales în satul argeşan Cîrstieneşti, Radu Şerban (1602-1611), a stat mai mult la
Tîrgovişte, fără a ocoli complet Curtea din Bucureşti. Sînt
cunoscute cîteva documente semnate în oraşul de pe Dîmboviţa, precum şi faptul că acest voievod a făcut podul de peste
rîu, ce va da numele unuia dintr:e cele mai importante drumuri bucureştene, Podul Şerban Vodă. Timp de două secole
şi jumătate de acum înainte, alaiudle sosite dela Giurgiu spre
Curtea Domnească vor străbate acest pod.
Incepută şi desfăşurată în condiţiile unor repetate conflicte
la munte sau împotriva lui Simion Movilă, ajutat de tătari şi
turci, domnia lui Radu Şerban s-a sfîrşit în urma campaniei
neprevăzute a lui Gabriel Bathory, din iarna anului 1611, şi a
prezenţei armatei otomane venită pentru a-l înscăuna pe Mihnea. Pentru Bucureşti, ca de a:ltfel pentru întreaga ţară, evenimentele acestea au avut repercusiuni extrem de grele. Oraşul
şi satele din jur au fost din nou jefuite, oamenii ucişi sau duşi
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în robie, actele unora din lăcaşe, printre care şi cele ale mă
năstirii Sf. Ecaterina, au fost distruse. ln aceste condiţii domniile lui Radu Mihnea ( 1611-1616 ; 1620-1623) ca şi cele ale
lui Alexandru Iliaş (1616-1618), şi Gavril Mogibilă (1618-1620)
sînt mai mult legate de lirgovişte. Cronica consemnează pentru
fiecare din ei că „au şăzut în scaun la T'irgovişte". Dar ca şi Radu
Şerban şi domnitorii care l-au urmat nu au aJbandonait complet
Curtea Domnească din Bucureşti. Radu Mihnea a reluat opera înaintaşului său Alexandru al II-iea Mircea începînd refacerea, la
proporţii demne de 'luat în seamă, a ansamblului arhitectonic
de pe colina ce-i va purta numele. Era un om cu'lt cu instrucţie făcută Ia &dova, ştiind mai multe limbi: greaca, latina,
franceza. Mutat în Moldova el a atras atenţia contemporanilor şi prin aceea că ţinea o curte mîndră „c.a la un crai, nu
ca Ia un domn". Oind sfîrşitui vieţii îl va ajunge la Hîrlău,
fiul său Alexandru Coconul îi va aduce tnJ.?rl. pentru a-l depune în frumoasa mănăstire Radu V odă „din jos de Bucureşti". De fapt cu Alexandru Coconul (1623-1627) balanţa
începe din nou să se încline 51Pre Bucureşti. Leon Vodă Tomşa,
ameninţat de grupul tot mai numeros a:l boierilor pribegi în
Transilvania., a preferat oraşul de pe Dîmboviţa. Faptele aveau
să-i confirme utilitatea rămînerii sub pavăza ocrotitoare a trupelor otomane dela Giurgiu in august 1631, cînd şi-a expediat
doamna „cu toate jupînesele boiarilor" în cetatea dunăreană,
el mergînd să..JI înfrunte pe Mihai aga din Brîncoveni. Bătălia
s-a purtat la cîteva sute de metri de zidurile Curţii Domneşti
„deasupra viilor, din jos de mănăstirea lui Mihai Vodă", la
2 septembrie 1631, ieşind biruitor domnul. Victoria a fost de
scurtă durată, căci Ia cîteva luni Leon-vcxlă pierde Ţara Românească, în locul lui făcîndu-se două numiri : Matei Basarnb
care a intrat „în scaun în Bucureşti" la 20 septembrie 1632
şi Radu Ilieş al cărui părinte, Alexandru, se afla pe tronui
Moldovei. Situaţia confuză la domnia ţării s-a clarificat prin
lupta dela Plumbuita, din ziua de sîmbătă 25 octombrie 1632
cînd Matei-vodă a dobîndit izbînda. Timp de două decenii
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noul voievod va realiza una dintre cele mai lungi domnii consemnate în istoria Ţării Româneşti.
Astfel se încheia acel tumultuos şi sumbru început de veac
XVII la Bucureşti, în care oraşul şi Curtea Domnească au avut
de înfruntat atîtea neajwisuri. Ceea ce rămîne ca o certitudine
este faptul că Palatul Voievodal, jefuit şi avariat în decursul
prădăciunilor străine, a continuJat să ofere posibilităţi de adă
postire a suitei domneşti. Astăzi este anevoios să se stahiJească
cuantumul distrugerilor swvenite la sfîrşitu1l sec. al XVI-lea
şi în primii ani ai veacului următor, întrucît unele din modificările intervenite ulterior au fost şi ele destul de ample. Două
observaţii merită a fi reţinute în urma recentelor cercetări, şi
anume că : în depunerile stratigrafice surprinse în zona edificiului nu au putut fi precizate dovezi condudente a:1e unor
distrugeri masive şi că din zidurile datoraite sec. al XVI-lea,
în zona parterului, nu s-au mai păstrat decît foarte puţine vestigii. Pe rudimentarul paviment aşternut în cele patru nave ale
subsolului, în a doua jumătate a sec. al XVII-lea, s-au găsit
atît bucăţi de cărămidă cit şi bolovani de rîu proveniţi din
zidurile ridicate în prima etapă de existenţă a palatului. Amploarea acestor construcţii a făcut să dispară cea mai mare
parte a pereţilor datoraţi mijfocu'lui de veac XVI. Deci se
poate aprecia că în deceniile de început ale sec. al XVIl-lea
palatul şi-a păstrat, în maTe, structura dobîndiită în timpul domniilor lui Mircea Ciobanul şi Pătraşcu cel Bun. Aspectul lui
prezenta însă amprenta vechimii, sezisată în martie 1632 şi de
Paul Strassburgh, ambasadorul 'regelui Suediei, Gustav Adolf,
la Constantinopdl. După ce vizitează oraşul, pe care îl găseşte
„foarte mare", bine aprovizionat cu tot felul de mărfuri, populat de o mulţime ce-i lasă impresia că „toată românimea se
strlnsese acolo" distiru;ul oaspete este primit de Leon-vodă
Tomşa la Curte. Ceea ce îl surprinde în primul rînd este contrastul dintre 'luxul şi mulţimea curtenilor şi aspectul palatului
care „cădea î:n ruină din cauza vechimii şi a deselor schimbări
de domni". Domnul purtînd cuşmă, l-a întimpinat la uşa sălii
de audienţă. După citirea scrisorii regelui suedez oaspete'le a
fost invitat la ospăţul pe care îl descrie astfel : „Inaintea principelui erau vase şi farfurii de argint, la cei din mijloc vase
de pămînt ars, frumos smălţuite, la cei din coada mesei ta:lere
şi blide de femn. Cit ţinu prînzul, bucatele nu se ridicară, ci se
puseră unele peste a:hele, pînă cînd, încetul cu încetul, se înăl,tară ca o grămadă. Vinurile erau alese şi foarte gustoase" 1.
Cînd Vodă închina paharul său, mai mare decît al celorlalţi,
se trăgeau sa:lve cu tunurile Curţii, provocîndu-se zguduirea clă-
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l Paul Cernovodeanu,
op. cit., ms.

48

dirii. Curtea nu era lipsită nici de lăutari care interpretau
„cîntecele strămoşeşti ale ţării". A doua zi Paul Strassburgh a
luat parte la întrecerile cavalereşti organizate în prezenţa domnului, în apropierea oraşului, şi apoi a părăsit Bucureştii.
Situaţia remarcată de solul suedez s-a menţinut şi în prima
parte a domniei foi Matei Basarab ( 1632-1654), în pofida
faptului că voievodul a stăruit mai mult timp la Bucureşti. La
11 iunie 1634 el întărea bisericii domneşti cu hramul Buna V estire locul ocupat a'ltădată de ctitoria Doamnei Stana, „fata ră
posatului Io Mircea Voievod, care au fost jupăneasa lui Ivan
Noroci, biv vei logofăt şi a Doamnei Mariei". Doi ani mai tîrziu, în septembrie 1636, stabilea wiele hotare ale moşiei orăşe
nilor la Văcăreşti. Totuşi în vara anului 1640 palatul se men~
ţinea într-o stare rea. ln acel timp îşi scrie impresiile dalmatinul Deodot Baksic care remarcă bogăţiile zonei Bucureştilor,
sistemul de podire a uliţelor şi pieţelor. Referirile asupra Curţii
Domne~i sînt extrem de interesante atît :pentru menţionarea unora
din clădiri, cit şi pentru descrierea situaţiei palatului. In primul
rînd el reţine faptul că edificiul domnesc se găsea pe malul
rîului Dîmboviţa, pe partea cealaltă desfăşurîndu-se grădina,
numită în documentele interne şi livedea gospod. Un document emis la 31 mai 1678 arată că această grădină era mai
înainte vreme „tocmită şi înfrumuseţată cu vie şi cu pometuri
roditoare cu de tot felul de pomi ca o grădină domnească".
Totuşi clădirea centrală se .prezenta într-o situaţie tristă. „Palatul nu e deloc frumos - scrie Baksic - ci aproape dărăpă
nat, şi unde înainte erau ziduri de jur împrejur, acum este înclus cu lemne, şi case'le în care stă domnul sînt în proastă stare".
ln continuare Baksic, aminteşte turnul dela poarta Curţii păzit
de ostaşi, şi închisoarea făcută din lemn, în afara perimetrului
domnesc. Dar domnia lui Matei Basarab s-a caracterizat prin
numeroasele construcţii laice şi religioase cu care voievodul a
împodobit ţara. Insuşi Radu Popescu ţinea să noteze în ero-.
nica sa „că, pînă Ia acest domn, puţine ziduri au făcut domnii
cei mai dănainte ; iar Matei-vodă au înfrumuseţat ţara cu tot
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Fig. 13. Mircea Vodă Ciobanul (1545-1554 ;
1558-1559) ctitorul Palatului Voievodal.
Fig. 14 . Traveea de nord a subsolurilor Palatulu i
Voievodal.
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Fig. 15. Detalii de construc1ie din sec. a XVI-iea
Fig. 16. Subsolurile Palatului Voievodal Io
timpul lucră rilor de restaurare.
F ig. 17.
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Fig. 18. Biserica Buna Vestire
Mircea Vodă Ciobanul.

ctitorie a lui
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Fig. 19. Mihai Viteazul (1593-1601) realizatorul Unirii sub un singur sceptru a Ţării
Transil\'aniei şi 1\1oldo\'ei.

Române ş ti ,

Fi ~.

20. Vedere a ora ş ului Bucure ti la 1688,
avmd ca element cent ral Curtea Domneas că.
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Fig. 21. Peretele de nord al
construit Io sec. al XVU-lea.

sălii

tronului

Fig. 22. Zidurile paraclisului Sf. Ioan Boteale sălii tronului.

zătorul şi

Fig. 23. Mari ctitori ai Curţii Domneşti din sec. a iXVII-lea
a. Matei Basarab (1632-1654)
b. Grigore Ghica (1660-1664); (1672-1674)
c. Şerban Cantacuzino (1678-1688)
d. Constantin Brâncoveanu (1688-1714)
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Fi g. 24. Fundaliile caselor
ridicat e în timpul domniei lui

Gh t orghe Duca. (1674-1678 >
Fi g. 25 . Zid din sec. al
XVII-iea înglobat într-o
din sec. al XIX-i ea

https://biblioteca-digitala.ro

casă

felul de ziduri, mănăstiri, biserici, case domneşti" 1, Palatele
dela Tîrgovişte, Plumbuita, Brîncoveni şi în fine Bucureşti au
cunoscut ample refaceri. Cu ocazia sosirii sale în Bucureşti, 'la
1656, însoţindu-l pe patriarhul Macarie al Antiohiei, Paul din
Alep a fost şi el oaspetele Curţii Domneşti. El găseşte aici „o
clădire mare, înconjurată cu întărituri de lemn. Mai înainte
era foarte învechită dar Matei-vodă a dărîmat-o şi a rezidit-o
cu totul din nou". Sirianul apreciază în continuare că „acest
edificiu e uimitor de elegant, cu un aspect încîntător şi mult
mai frumos şi mai vesel decît curtea din Tîrgovişte".
Ca atare toate ştirile pe care le avem pînă la jumătatea
sec. al XVII-iea vorbesc despre clădirea veche, rău întreţinută,
înconjurată, la un moment dat, după relaţiile lui Baksic, cu
zid şi apoi cu palisadă din lemn. Descoperirile arheologice au
permis precizarea unui zid de incintă pe latura de sud, datîncl
din prima jumătate a sec. al XVIl-lea şi a fundaţiilor unui alt
zid sub vestigiile medievale din str. Soarelui 2-4. Prezenţa
acestui perete, demantelat în a doua jumătate a sec. al XVIl-lea,
pare a dovedi că perimetrul Curţii Domneşti era împărţit cel
puţin în două curţi, prima din ele găzduind palatul, biserica,
cea de a doua, clădirile ostaşilor, slujitorilor, curtenilor. Situaţia poate fi reală, avînd în vedere şi modul de compartimentare a întinsului spaţiu din jurul palatului dela Potlogi, unde
sînt evidente cele trei curţi delimitate tot prin ziduri din cără
midă. Din însemnările lui Paul din Alep rezultă că lucrările
datorate lui Matei Basarab au afectat destul de puternic palatul. Este însă aici şi o exagerare căci nu a fost înlocuit totul.
De exemplu subsolurile au rămas neafectate. Se înregistrează
însă adăugarea unor camere cu plafonul drept făcut din birne,
amenajate în restrînsa curte interioară, dintre zidu:l estic al
cetăţii şi casele domneşti din sec. al XVl-lea. Totodată s-au
realizat construcţiile din zona bazinelor, porţiune ce cuprinde
mai multe bazine din cărămidă, două conducte, un CUiptor pentru încă1zirea apei cu ajutorul unui cazan de mari proporţii.
Clădirile acestea vor fi distruse în timpul incendiului din 1660,
abandonate şi wnplute cu o cantitate impresionantă de vase
din lut, farfurii orientale, teracote, etc. lmbunătăţiri s-au făcut
de către Matei-vodă şi la faţada edificiului domnesc, la gîrliciul de intrare în subsoluri. Se pare că prea mult timp nu a
putut beneficia de ctitoria lui bătrînul voievod. Slab, împovărat
de ani şi sîcîit de 11ana căpătată la picior în timpul bătă1iei dela
Finta, Matei-vodă a preferat, în ultimii ani, mai mult Tîrgoviştea. Aici l-a ajuns de fapt şi sfîrşitul În ziua de 9 aprilie
J 654, după ce seimenii şi dorobanţii îl ţinuseră dincolo de porţile cetăţii, cerind un domn tînăr şi lefuri sporite. După depunerea sicriului celui ce domnise 21 de ani în tronul Ţării Ro-
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noul ales de către boieri, Constatin Şerban a părăsit
oraşul de pe Ialomiţa oprindu-se la Bucureşti. Aici el s-a gătit
„cu ha1ai mare de au ieşit înaintea turcului ce venea de-i aducea domnia şi cu cinste l-au petrecut pînă în casele domneşti".
Bucuria avea să-i fie de scurtă durată, căci în februarie 1655
seimenii, dorobanţii şi populaţia de rînd a Bucureştilor s-au
răzvrătit împotriva marilor boieri. Curtea Domnească a încăput,
pur şi simplu, sub controlul oştenilor răsculaţi. Letopiseţul Cantacuzinesc subliniază că în timp ce V odă, neputincios, „căuta cu
ochii ca un dobitoc, şi la unii şi la alţii", seimenii singuri intrau în cămara domnească de unde îşi luau lefurile. Poarta
Curţii Domneşti era contrdlată de ei şi numai cel care primea
învoirea acestora putea pătrunde spre Palatul Voievodal. Situaţia s-a menţinut pînă în vara anului 1655 cînd la Şoplea trupele lui Gheorghe Ştefan, domnul Moldovei, alături de cele ale
lui Gheorghe Racotzi şi de cetele boierilor pribegi peste hotare,
au zdrobit pe răsculaţi. Pierea de fapt, în această bătălie, nucleul militar constituit cu migală de către Matei Basarab. Zvîrcolirile interne au mai continuat cîtăva vreme, pînă cînd la
5 ianuarie 1658 Constantin Şerban a fost mazilit şi înlocuit
cu Mihnea al III-iea. Deşi sosit sub protecţia a 30.000 de ostaşi
turci şi tătari, Mihnea a promovat o politică antiotomană cu
multe aspecte asemănătoare celeia lui Mihai Viteazul. ln jurul
lui s-au grupat toate elementele ostăşeşti persecutate de fostul
domn. Deoarece Constantin Şerban se afJa peste munţi în Transilvania, de unde a întreprins o temerară descindere pînă la
Bucureşti, Mihnea al III-iea a stat la începutul scurtei lui
domnii, mai mult în oraşul de pe Dîmboviţa. A fost de fapt
un răgaz de răfuială cu marii boieri, incapabili să sprijine politica antiotomană a domnului lor. Din Palatul Voievodal din
Bucureşti Mihnea a expediat scrisori de prietenie către Gheorghe Racotzi al Transilvaniei, îndemnîndu-1 să-şi unească forţele contra puterii Semi:lunei. Cu banii luaţi împrumut dela
Constantinopol domnul Ţării Româneşti şi-a sporit necontenit
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armata. Semnalul luptei a fost identic cu cel din noiembrie
1594, el fiind dait acum la T'll'govişte. O~ii turci de acolo,
ca şi cei aflaţi 'la Bucureşti, au fost ucişi ; Brăila şi Giurgiu
asediate, satele dela Dunăre trecute prin tăişul săbiei. Hainirea
lui Mihnea se desfăşura concomitent cu încercarea lui Constantin Şerban de a alunga din Moldova pe Gheorghe Ghica. Dar
frontul moldovean a fost repede lichidat, Gheorghe Racotzi, ră
nit la cap în toiul luptei de la cetatea Ghiula, închidea ochii
la Oradea. Astfel din coaliţia celor trei principi, Mihnea rămî
nea singur în faţa oastei otomane. Deşi aflat la Giurgiu în plină
ofensivă el s-a văzut nevoit să se retragă 'la Bucureşti şi de aici
prin Rucăr în Transilvania. Poarta Otomană hotărăşte aducerea
lui Gheorghe Ghica în scaunul domnilor Ţării Româneşti. A
fost o domnie scurtă, extrem de agitată, ameninţată zi şi noapte
de intervenţia lui Constantin Şerban. Gheorghe Ghic.a este nevoit să ·rămînă permanent la Bucureşti. El de fapt este voievodul care abandonează definitiv Tîrgoviştea şi declară Bucureştii singura reşedinţă a Ţării Româneşti. Dar toate măsurile
de siguranţă pe care le iniţiază nu-l pot scuti de fuga la Giurgiu, determinată de sosirea în Bucureşti a lui Constantin Şer
ban. Era începutul lunii mai 1659 cînd, după ocuparea o~aşului
de reşedinţă, un viguros atac asupra cetăţii dunărene provoacă
mare derută în tabăra lui Gheorghe Ghica. Sprijinit de oastea
otomană el reuşeşte să impună retragerea adversarului său peste
munte, revenind în Palatul Voievodal din Bucureşti. La numai
nouă luni dela înscăunare Gheorghe Ghica a fost scos din domnie şi cetele lui Mustafa paşa de Silistra au ocupat oraşul de
reşedinţă. La plecare turcii nu au uitat să jefuiască şi să incendieze Curtea Domnească. Se pare că avaria provocată a fost
destul de gravă, deoarece noul domn, Grigore Ghica ( 16601664) a fost nevoit să întîrzie un timp la Caracal, vreme în
care la Bucureşti reparaţi~le erau în plină desfăşura•re. Printre
pîrile la Constantinopol pe care boierii Cantacuzini le alimentau cu consecvenţă împotriva domnu~ui era şi aceea „că le-au
fost puindu pe giupănesele de au fost cărat var şi piatră, împreună cu ţiganii cei de dărvală la curţile domneşti" 1. Dacă
asupra poziţiei sale în cadrul marilor confruntări ce au încercat
facţiunile boiereşti, soldate cu uciderea, în traipeza Snagovului,
a bătrînului postelnic Constantin Cantacuzino, la 30 decembrie
1663, lucrurile sînt suficient de clare, asupra operei de ctitor
cunoştinţele sînt încă modeste. Din cronicile vremii se ştie că
Grigore Ghica a iniţiat ample reparaţii sau chiar unele modificări în structura Palatului Domnesc. In primul rînd, în colţul
de N-V al edificiului voievodal el a ridicat cea de a doua biserică a Curţii. Din notările lui Radu Greceanu rezultă că în
anul 1690 Constantin-vodă Brîncoveanu a făcut printre altele
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turnul· bisericii despre Doamna din Bucure!fti, care ma1 mainte de Gligore-Vodă făcută era numai aşa boltită" ... Pe baza
studierii planului Curţii Vechi din 1798 şi a cercetărilor arheologice a fost stabilit conturul acestui 1ăcaş care purta hramul Sf. Ioan Botezătorul. Este vorba de un paraclis de formă
dreptunghiula.ră, cu absida estică ridicată pe un postament masiv de cărămidă, făcut peste bolta navei nordice a subsolului.
Diametrul longitudinal este de cca. 10 m, lăţimea fiind de
6,30 m. Pentru a realiza paraclisul, Grigore Ghica a dublat
pereţii de nord şi de vest cu ziduri noi, al căror nivel de căl
care este mai sus declt cele datînd din sec. al XVI-iea cu
cca. 0,30 cm. Din paraclisul respectiv se mai pot vedea astăzi
partea inferioaTă a zidurilor, patul masiv de zidărie, arcul dublou din subsolul :palatului, adăugat pentru mărirea rezistenţei
bolţii, precum şi un pinten de zid din latura nordică a lăca
şului. Tot lui Grigore Ghica i se atribuie de către cronicar
„clopotniţa cea domnească din Bucureşti", care avea dedesubt
o cămară, folosită mai tîrziu ca loc de păsllrare a pulberii de
puşcă. Aflată probabil între palat şi biserica Buna Vestire această
construcţie nu a putut fi reperată încă. Este posibil ca fundaţiile ei să fi fost demolate cu ocazia ridicării casei parohiale
de pe partea de vest a bisericii. De asemenea nu mai putem
şti cît din fostul edificiu al lui Matei Basarab a fost transformat, întrucît zona parterului a fost grav afectată ulterior. ln
forma obţinută în timpul domniei lui Grigore Ghica partea
centrală a .palatului a dăinuit pînă in vremea lui Constantinvodă Brîncoveanu. Timpul scurs între cele două mari etape
avea să marcheze însă importante extinderi ale edificiului voievodal, de care se leagă şi numele altor domnitori. La 1 septembrie 1667 Radu Leon făcea cunoscut că s-a înţeles pentru
„reînnoirea Curţii domniei mele" cu Bălan şi cu Teofil „ca
orice lucruri vor fi de lipsă, şi postavuri şi atlasuri şi lustrinuri
şi orice a'1te stofe vor fi de lipsă" să le procure aceştia 1 . Preţurile indicate arată că lustrinurile subţiri se ofereau cu 3,5 lei
cotul, pe cînd atlasurile cu 2 'lei cotul. Domnia lui Radu Leon,
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începută

la 12 februarie 1665, s-a încheiat însă în unna ridicării
cu pîra la Sultan a unui grup de boieri ameninţaţi cu uciderea în decembrie 1668 „sus în casele domneşti". Boierii ţării
propun în scaunul Basarabnor pe bătrînul Antonie din Popeşti Prahova, în timpUl căruia Curtea se transformă într-un loc de vajnică ridicaire a boierilor Cantacuzini, împotriva
lui Stroe Leurdeanu şi a Bălenilor. ln sala marelui divan se
citesc trei scrisori prin care rolu'l lui Stroe Leurdeanu în uciderea postelnicului este incontestabil. Judecata, făcută conform
pravilei ţării, hotărăşte uciderea ucigaşului, dar Elena, jupă
neasa văduvă, obţine schimba.rea .pedepsei capitale cu intrarea
făptaşului in monahism. Stroe, legat într-un car, cu hîrtiile
compromiţătoare prinse în par, este scos de pe poarta Curţii
şi dus la Snagov un.de forţat îmbracă sutana că!lugărească. După
momentele de înfrumuseţare datorate lui Leon-vodă, Palatul
Voievodal trece printr-o scurtă perioadă de stagnare. Antonierndă nu are nici pretenţia şi nici posibilităţile modernizării
caselor domneşti. Radu Popescu, în adversitatea sa contra Cantacuzinilor, spune că aceştia îi impuneau domnului ţării o viaţă
foarte modestă „cît nici dă mîncare nu era sătul, şi dă băutură
că-i da cit vrea ei : în zi de dulce, carne cu apă şi cu sare,
în zi dă sec, linte şi fasole cu apă şi cu sare ; vin îi da împuţit, ci trimetea cu ulcioare!le în tîrg Antonie Vodă pe fie-său
Neagu! Vodă cu bani refenea, dă cumpăra vin de bea" 1. in
februarie 1672 Antonie-vodă îşi pierde tronul ca.re revine lui
Grigore Ghica. Ştirea aceasta găseşte Curtea din Bucureşti inundată de „slujitori mulţi, luminări aprinse". Un număr de 24 de
boieri rivali Oantacuzinilor se aflau puşi în obezi în cămările
domneşti. Alaiul lui Grigore Vodă soseşte la 20 martie şi primele ore smt rezervate de domn .pentru decapitarea, în faţa
porţii, a doi căipitani ce jigniseră pe bogatul şi influentul caimacam Panaiotachi Nicusios Mamona. O parte din boierii riva!li pr~i la Bucureşti au fost închişi „în turnul după poarta
domnească". Este vremea unor sîngeroase răfuieli între taberele boiereşti, Curtea Domnească fiind teatrul acestor dezlăn
ţuiri. Promotorii sînt din nou Stroe Leurdeanu, fugit din călu
gărie şi făcut vornic, Gheorghe Băleanu şi Hrizea vistierul. Faptele lor ating culmea cînd Grigore Ghica este nevoit să plece
în campania contra cetăţii Cameniţa. Atunci boierii Cantacuzini erau scoşi „afară din cetate, înaintea temniţii, de-i bătea
în toate zilele pre tălpele picioarelor şi-i spînzura de mîini cu
sfoară, şi-i mUlllcea în tot feJul, ţinîndu-i pre pămînt şi pedepsindu-i cum le era voia" 2. Dar eşecurile militare pe de o parte,
jalbele Cantacuzini!l.or pe de alta, slăbesc şi poziţia lui Grigore
Ghica. La 6 decembrie 1673 în locul lui este adus Duca-vodă.
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Iubitor de arginţi, Gheorghe Duca accentuează dările în ţară.
Curtea Domnească se aştepta să intre din nou sub influenţa
taberei cantacuzine, fapt pentru care Bălenii îşi găsesc irefugiul
în Transilvania. Dar domnul încearcă să se folosească şi de
unii şi de alţii. De Cantacuzini îi era teamă ştiindu-i puternici
şi oricînd gata să aspire la domnie. Totuşi pe Şerban îil foloseşte
ca ispravnic la Curte, sarcină ce atrăgea şi supravegherea executării unor construcţii noi. Lucrările s-au desfăŞUTat aproape
în lipsa domnului, angajat pentru lungi răstimpuri în campanii
militare purtate de Imperiul Otoman. De aceea în 1677, cînd
construcţiile erau tenninate ambiţiosUJl ispravnic le aprecia ca
fiind, „bune case de un domn tînăr". Curînd el a fost nevoit să fugă la Adrianopol unde a căpătat domnia Ţării Româneşti prin mutarea lui Gheorghe Duca î:n Moldova. La 6 ianuarie 1679 Şerban Cantacuzino era înscăunat pe tronul Curţii
din Bucureşti. Opera lui de ctitor avea să continue în toţi cei
zece ani de domnie atît la Curte cît şi în oraşul de reşedinţă.
Ceea ce începuse ca ispravnic a definitivat ca domn.
Cercetările efectuate în u'ltimii ani au precizat existenţa unui
corp de clădire pe latura de nord a vechiuiui palat. Edificiul
este orientat nord-vest, fiind format din două şiruri de încă
peri şi un pridvor deschis spre sud. Scara de urcare la etaj se
afla în pairtea vestică a pridvorului. Clădirea era extrem de
întinsă, cu ziduri groase de 0,80 m, făcute numai din cărămidă.
Încăperile parterului, singurele din care s-au mai păstrat vestigii, erau pardosite cu cărămizi. In general sînt camere mici,
mult mai modeste decît cele din pailat. Două ziduri paralele
uneau cele două ·edificii, permiţînd accesul înllr-o mică curte
interioară, aflată în faţa paraclisului Sf. Ioan. In faţa pridvorului, neob~nuit de lat, străjuit probabi'1 de coloane din piatră,
se desfăşura o grădină sau o mică curte aJle cărei ape erau
drenate s,pre actuala str. Şelari prin jgheaburi din cărămidă.
Clădirea aceasta, ce a aparţinut fazei de construcţii din vremea lui Gheorghe Duc.a, a suferit scurt timp după înălţarea
ei unele modificări interioare. Un puternic incendiu intervenit
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la începutul sec. al XVIII-lea, o avariază destul de puternic,
unele din încăperi fiind aband0111ate definitiv. Recent, în camerele de pe latura de vest, s-a descoperit, amestecate cu bîrne
groase de lemn carboniza.te, o cantitate imensă de vase din lut
de factură locală şi străină, provenite probabil dela cuhniile
domneşti. Astfel casele făcute de Şerban în timpul domniei lui
Gheorghe Duca au avut o scurtă existenţă. Mai norocoase au
fost lucrările care au afectat latura de at a Palatului Voievodal. De fapt cu a doua jumătate a sec. a:l XVII-1ea se înregistrează o tendinţă continuă de amplificare a palatului spre est,
prin adăugarea unor noi corpuri de case. Se porneşte dela zidul
de piatră al cetăţii prin modifical"ea camerelor existente încă
din sec. XV-XVI. Spaţiul rămas între palatul lui Mircea Ciobanul şi casele domneşti ridicate tot în a doua jumătate a sec.
al XV!Jlea a fost complet restructurat. ln felul acesta partea dinspre faţada pa:latullui a suferit modificări în vremea lui
Şerban V odă. S-a zidit „camera cu lunete" lungă de 9 m. şi
lată de 8 m. cu tavanul rea.lizat în boltă semicilindrică, camera,
azi dispămtă, din sa}a cu coloane, indicată prin fundaţiile pereţifor ei, s~a mărit în înălţime clopotniţa făcută de Grigore
Ghica ş.a.
Domnul dădea toată atenţia înfrumuseţării interioare a noilor săli. Povestind procesiunea alegerii lui Constantin-vodă
Brâncoveanu cronica consemnează faptul că în timp ce Şerban
vodă era mort „boierii cei mari şi al doilea, carii se întîmplase în Bucureşti, s-au strîns toţi în spartaria cea mică, nouă,
care-i zic cu stea.lile fiind şi patriarhul" pentru a se consulta.
Camera cu stele va fi amintită şi în anii următori, fiind 3trîns
legată de safa divanului. Sistemul de împodobire a camerelor,
în care vodă obişnuia să rămlnă între curtenii săi, cu stele de
aur, aşternute pe un fond albastru sau roşu, era frecvent întîlnit
şi la palatul dela Topkapî de pe Bosfor. Cîteva camere aflate
în restaurare în ultimii ani în sectorul haremului, sînt neobiş
nuit de înalte, cu plafonul ornat cu stele, pereţii fiind acoperiţi cu plăci de faianţă cu motive fJorale. Uşiie acolo sînt executate din lemn de esenţă tare fiind bătute cu aplice de sidef.
La palatul dela Curtea din Bucureşti se resimt unele influenţe ale lumii orientale prin tratarea ornamentaţiei interioare.
Teracotele folosite la sobele mari, care trebuiau să încălzească
încăperi foarte spaţioase, erau acoperite cu smalţ albastru, verde sau galben, avînd motive vegetale sau geometrice. Numai în
prima jumătate a sec. al XVII-iea s-au întrebuinţat cahle, pe
care sînt redate chipuri de domni şi domniţe, fapt interzis în
lumea musulmană.
Ceremonialul ungerii lui Constantin. Brâncoveanu a început
la 28 octombrie 1688 1a mit:ropoilie. Tînărul vel logofăt, mîn-
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dru de aveirea, de capacitatea şi de originea sa basarabă
dar şi cantacuzină după mamă, s-a lăsat convins de către boieri să primească greaua misiune de a conduce ţara. Au pornit
apoi călări la Curtea Domnească, „şi întîi în biserica domnească
au mers şi au intrat, şi au cîntat axion după obiceiu, sfinteli
icoane au sărutat şi jurămîntu acolea cu boieTii încredinţîn
du-să, în sfînta evanghelie ca cu măriia sa să ţie, după aceea
în casele domneşti, în divanul cel mare suindu-se, în scaunul
domnesc au şăzut şi cu tunurile dînd mare veselie În toată politiia s-au făcut de domnie noao" 1. Larma nu se tenninase încă
şi noul domn „au mers în spătăria cea mică cu stealile şi au
chiemat grămăticul girecesc, logofătul rumănesc, azagiu turcesc
şi au început a învăţa cărţi a scrie"2.
Această lungă domnie a însemnat perioada de apogeu a
Curţii Voievodale din Bucureşti. Datorită faptului că timpul şi-l
împărţea între Tirgovişte şi r-eşedinţa de pe Dîmboviţa, Constantin-vodă Brâncoveanu a dat o mare atenţie ambelor ansambluri arhitectonice. La Bucureşti, amprenta înnoitoare, resimţită de fapt în bogata serie de ctitorii laice şi religioase legate de opera sa şi de cea a boierilor cantacuzini, este cel mai
puternic ·reliefată la Curtea Domnească. Tot ceea ce iniţiaseră
înaintaşii, a atins acum forme superioare. Brâncoveanu nu a
fost un simplu constructor ci şi un iubitor al armoniilor, un
creator de frumos şi util. De aceea prezenţa lui la Curtea Domnească a însemnat un şir lung de lucrări care au pornit de la
sala divanului şi s-au extins pînă la zidurile împrejmuitoare
ale întinsului perimetru domnesc. In fond, moştenea un edificiu
pe care Ovary Janos îl găsise în 1678 „impunător şi destul de
strălucit." Erau deja stabilite o serie de încăperi pentru diferite procesiuni. Cînd cronicarul povesteşte judecarea lui Staicu
paharnicul Mer~anu, el aminteşte despre trei şedinţe care s-au
făcut în spătăria cea mare, în divanul cel mare, în vistierie jos.
Boierii hicleni erau încarceraţi „în temniţa de dedesupt unde
lăcuesc tîlharii", după condamnare fiind duşi la puşcărie. In
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divanul cel mare, care era încăperea principală a întregului
edificiu, se afla scaunul domnesc.
Temperament activ, dornic de fast, Cons.tantin Brâncoveanu
a început, încă din primii ani, să aducă îmbunătăţiri Curţii
Donmeşti. Cele clintii lucrări tindeau să termine paraclisul făcut
de Grigore Ghica, fapt pentru ca.Te noul ctitor „i-au făcut turnul şi tinda bisericii, înfrumuseţ:înd biserica şi cu tîmple şi cu
zugrăvituri şi cu alalte toate împodobind-o" 1. Faţada de vest
a bisericii a fost placată cu plăci de piatră de A'lbeşti prinse in
perete cu copci de fier, a~ cum se mai vede şi acum. A urmat
apoi „casa cea domnească ce iaste pre sdlpi de piatră şi iaste
cu trei cafasuri şi cu toate ce se văd într-însa, care iaste despre
biserica cea mare". Ern de fapt ultimul corp de case de pe latura răsăriteană a palatului Ia caire se referă şi secretarul lui
Constantin Brâncoveanu, italianul Anton-Maria del Chia:ro. Fă
cînd descrierea acestui impunător edificiu el remarcă sălile mari
boltite „şi prima dintre ele are în mijloc un rînd de coloane
dar destul de scunde. Sa:la a doua serveşte pentru adunarea di\·anului unde se mai fac banchete în zilele solemne, a!ltele sînt
săli sau oamere de audienţă de unde intri apoi în iatacul Domnului şi de aici în cămările Doamnei care în realitate sînt numai două şi o cămăruţă" 2. Două astife'l de coloane au fost gă
~ite într-o casă ridicată la începutul sec. al XIX-lea alte două
fiind recuperate din moştenirea 'litică aflată în curtea bisericii
Buna Ve.sti·re. Ele sint fixate în imediata a.propiere a edificiului
datorat lui Constantin Brâncoveanu. Ceea ce s-a păstrat pe peretele de est al acestei case este uşa de legătură înllre palat şi
biserică, amenajată sub un arc larg deschis. Partea de nord a
ctitoriei brîncoveneşti a fost nimicită cu ocazia ridicării unor
case în sec. al XIX-iea. ln grupllll acestor prime construcţii datorate lui Constantin Brâncoveanu se află şi alte case făcute
„despre doamna iar den temelie, însă doao rînduri". Ultimii ani
ai sec. a:I XVII-lea găsesc însă corpul central al palatului în
plină transformare. ln Condica Vistieriei se păstrează însemnarea că în mai 1694 s-au încredinţat 419 taJleri lui Comescu pîrcălabul de curte „de au plătit meşterilor şi argaţilor, carii ·au
lucrat la ca:sele domneşti şi nu li s-au fost plătit". In decembrie
1696 tot pîrcălabul de curte încasa 200 ta1exi pentru achitarea
lucrului „la învelitul caselor domneşti". Lucră.rile nu erau încheiate nici la începunrl sec. ai1 XVIII-iea cînd se acorda suma
de 353 taleri „pentru cheltuiala divanului din casele domneşti
din Bucureşti". In fine, în februarie 1703, erau cumpărate nouă
perechi de perne de frînghie „în casă cu şahnichiile" adică pentru edificiu'! cu balcon închis cu geamlîc, din faţadă.
Cu aceste modificări palatul trebuie să fi obţinut un aspect
nou. Latura de sud era străjuită de două foişoare legate printr-o
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loggia, împodobită cu coloane şi ca.pitele realizate în stilul brâncovenesc. Una din aceste piese a fost recuperată şi montată pe
actuala terasă a muzeului, alte două păstrîndu-se în biserica
Buna Vestire. Foişorul cel mare era însoţit de o scară de marmoră pe care Del Chiaro o găseşte măiastră (la scala maestra
di marmo). S-au petrecut modificări importaillte şi în porţiunea
vechiului nucleu al palatului. Meşterii lui Constantin Brâncoveanu nu s-au mai declarat mulţumiţi cu bolţile din sec. al
XVI-iea, susţinute pe pile cruciforme, şi au dublat aceste arce
cu ziduri noi care au sporit puterea de susţinere a structurii superioare. S-au adăugat probabil cu această ocazie un nou etaj,
acoperişul suferind şi el îmbunătăţiri. Sala tronwui a căpătat o
suprafaţă de cca 300 m ..p., ea fiind în imediata vecinătate a
loggiei. Din nefericire s-au păstrat foarte puţine vestigii dela
această istorică încăpere. Numai un fragment din peretele de
nord dovedeşte că sala era neobişnuit de înaltă, cu pereţii completaţi cu arce în relief, cu ferestre spaţioase ce dau spre culoarul de acces Ia paraclis. O uşă asigura legătura între sala cu
lunete şi divanul cel mare. Spre vest se desfăşurau cîteva camere
ocupate probabil de voievod. Concomitent cu modificările palatului, Constantin-vodă Brâncoveanu a iniţiat şi alte lucrări.
Cum în primăvara anului 1692 un trăznet a atins clopotniţa,
făcînd să explodeze pulberea de ipuşcă, domnul s-a grăbit s-o
înlocuiască cu alta „de iznoavă". Noua construcţie se prezenta
„mai bună de cum (au) fost întîi, puindu-i şi ceasnic în clopotniţă, făcîndu-i şi horă împrejur care n-au fost înainte !a alţi
domni" 1. ln 1694 este consemnată o importantă sumă cheltuită
pentru „marmurile ce s-au adus de la Ţarigrad de treaba băii
şi plata la trei oameni meşteri ce au venit de la Ţarigrad de
au lucrat la baia". Resturile acestei elegante instalaţii s-au studiat cu ani în urmă în spaţiul aflat între latura de vest a bisericii şi casa parohială. Cercetătorii au găsit o încăpere octogonală, cu diametrul de cca. 3 m. oare avea sub paviment camera pentru cuptorul care asigura, prin două orificii, aerul cald.
O atenţie deosebită a manifestat Constantin Brîncoveanu şi
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pentru terenul din imediata apropiere a palatului. Spaţiul dintre faţada impunătorului edificiu şi a:lbia Dîmboviţei a fost arhenajat cu terase, una din acestea fiind ocupată de Uliţa Curţii.
Zidurile care asigurau coborîrea în trepte s-au precizat cu ocazia cercetărilor arheologice, coborlndu-se nivelul străzii la cota
avută la începutu'! sec. al XVIII-iea. Pentru împodobirea acestui teren ca şi pentru grădina din zona actua:lei străzi Covaci
erau întreţinuţi la Curte :peisagişti, cunoscători ai concepţiei horticole italiene. De! Chiaro menţionează că grădina, care avea
formă pa.trată, era ornată cu bun gust italian. In cursul anului
1707 Constantin Brâncoveanu a înlocuit vechiul foişor din lemn,
aflat în grădină, cu un aUtul klin piatră „cu stîlpi dă piatiră să
paţi, lucru foarte iscusit şi minunat, înpodob~ndu-1 şi cu zugră
vele atît pă dinăuntru cît şi pă din afară" 1. ln anul 1712 Brâncoveanu înconjoară întt"egUl perimetru ail Curţii cu zid din că
rămidă. Acea.stă 'lucrare a putut fi precizată pe toate cele patru laturi. Astfel, în mij'iocuil curţii Hanului Mamuc se întîlnesc
zidurile de sud şi de est. Faţă de zidul de sec. a!l XVII-lea se
constată, în vremea lui Brâncoveanu, o împingere a curţii prin
umplerea albiei Dîmboviţei cu mari cantităţi de moloz. Zidul
de est pornea spre TUI"illul Bărăţiei, <!§a cum -airată marcajul cu
bolovani de riu din parcajul aflat pe locul fostei Pieţe de Flori
şi de aici prin str. Gabroveni se întilnea cu zidul de Ve$t, care
mergea paralel cu str. Şelari, Ia oîţiva metri de trotuarul de ră
sărit al aee&tei vechi trliţe bucureştene.
Ln 1712 au fost ridicate deasemenea „odăile seimenilor tot dă
piatră, că eirau dă lemn vechi şi foarte proaste", iar în 1713,
şopronul pentru caretele domneşti.
Domnia lui Constantin Brâncoveanu a reprezentat astfel perioada de apogeu a Curţii Domneşti din Bucureşti. Aut palatul, pe care Del Chiaro îl considera ca avînd o mărime deosebită, cit şi construcţiile înconjurătoare, au căiPătat aspecte noi.
Ele s-au lucrat din cărămidă, piatră şi marnnoră. Pereţii în
interior erau împodobiţi cu frescă iar spre exterior erau acoperiţi cu un strat de tencuială ailbă. Perdele de mătase şi covoare
orientale împodobeau să!ile şi culoarele. Candelabre aduse din
Occident asigurau lumina pa:latului. lntr-o astfel de Curte, Constantin Brâncoveanu a primit oaspeţi de ma.re prestigiu politic
şi ştiinţific, soli ai popoarelor din Balcani veniţi la Bucureşti
pentru a stabili programu'! ri<:licării antiotomane, diplomaţi ruşi,
austrieci, transilvăneni, boieri moldoveni, pre1aţi ai ortodoxiei
în frunte cu Hrisant Nottara, mari negustori occidentali. Nicir Rad·u Gre ceanu,
odată Curtea din Bucureşti, condusă de personalităţi remarcacit. p. 270
bile ca stolnicul c.onstantin Caintacuzino, mare!le spătar Mihail
Cantacuzino, slujită de oameni de cultură ca firaţii Greceanu,
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Antim Ivireainu, nu a fost atît de plenar angajată în circuitul
idei1or politice şi culturale ca la acel sfîrşit de sec. XVII şi
început de veac XVIII. Prestigiul voievodului era apreciat la
mari!le curţi europene cu care Constantin Brâncoveanu întreţi
nea relaţii dipilomatice. ln lumina acestei realităţi s-a înscris
şi vizita la Bucw-eşti a ambasadorului Angliei la Constantinopol,
lordul Paget. A sosit in oraş in fruntea unei delegaţii, în aprilie 1702, şi au fost găzduiţi în casele Brâncovenilor de sub deaIuJ. Mitropoliei. Epigrafistul Edmond Cheshu.11, care îl însoţea
pe lord, găseşte această construcţie „frumoasă şi elegantă, fă
cută din piatră", avind apartamente după modelul creştinilor
„şi fiind înconjurată de două vaste grădini". A doua zi patru
ca·rete, printre care şi cea domnească, i-au dus pe oaspeţi la
Curte. ln capul scării de marmoră lordul Paget a fost întimpinat de Constantin şi Ştefan, primii feciori ai voievodului,
care l-au condus „pînă sus în foişor" unde se afla Constantin
Brâncoveanu însoţit de marii boieri. In divan erau orînduiţi
căpitanii, ceauşii, şi stegarii ,în spătărie, marii boieri. Cînd au
intrat în spătăria cu stele s-au tras patru salve de tun în
semn de omagiu. Discuţia s-a purtat timp de două ore în camera ce adăpostea Scaunul domnesc, căci spune cronicarul
oficia:!, că vodă Brâncoveanu l-a aşezat pe lord în scaun, iar
el a luat loc pe patwl alăturat. După discuţii s-a organizat
un copios ospăţ la care oaspeţii s-au înfruptat din gustoasele
vinuri ale pivniţei domneşti. Britanicii fac o vizită la Cotroceni de unde panorama oraşului li se pare plăcută „din
cauza multor case a:le boierilor, a palatului prinţuilui şi a numeroaselor biserici şi mănăstiri". Descriind Curtea Domnească
Chishull reţine în primu~ rînd „palatul prinţului, cu apartamentele şi grădinile a:lipite" care este într-adevăr „nobil şi
măreţ" şi „multpreferabil celora în care turcii ignoranţi atît
de ambiţios se complac" 1. Discuţiile dela Bucureşti s-au desfăşurat timp de trei zile, iar la plecare ambasadorul a primit
în dar o manta de zibelină şi o stofă scumpă în valoare de
1300 taleri. De fapt mărinimia lui Constantin Brâncoveanu
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avea să fie recunoscută şi de înalţii dregători ai Porţii Otomane
în numeroase ocazii. Ea era gata să se manifeste şi în ziua de
24 martie 1714 cînd i s-a a.dus la cunoştinţă că vechiul prieten
Mustafa Aga se află în Bucll!I'eşti. Dar de această dată demnitarul turc purta la piept năframa neagră a maziliei. Marţi, în
săptămîna sărbătorilor pascale, în aceeaşi cameră ce găzduia
tronul ţării, Constantin Brâncoveanu afla cu stupoare că este
declarat, de către Padişah, hain. A încercat să se 51PrijÎll1e de
scaunul pe ca.Te îJ aureolase 25 de ani dar a fost imbrîncit.
T-imp de cîteva zile pa1atu1l a găzduit doi domni, pe cel mazilit, Constlantin Brâncoveanu şi pe cel abia wis, Ştefan Cantacuzino. Drama Brâncovenilor, care a zguduit conştiinţa poporului
român şi a avut un puternic ecou emopean, pornea aşa dar
din palatul pe care voievodul îl îngrijise şi îl înfrumuseţase cu
tot ce i se cuvenea.
Ştefan Cantacuzino sprijinit de boierii Constantin şi Mihai
Cantacuzino, tată!! şi unchiul domnului, nu s-a putut menţine
în tronul Ţării Româneşti decît pînă în decembrie 1715. A fost
o domnie scurtă, desfăşurată sub imperiul gîndului asasinării
înaintaşului şi a celor patru fii, a bolii de nervi ce încerca tot
mai grav pe Păuna-doamna. Ştefan Cantacuzino s-a străduit
să continue totuşi opera lui Brâncoveanu. El a pus, 1a intrarea
bisericii Curtea Veche un spendid portJal, a înfrumuseţat biserica Sf. Apostoli şi a construit pentru doamna „în timp de cîteva
luni, un frumos şi mic palat, cu opt odăi, ocupînd pentru acest
edificiu şi un colţ, de grădină" 1, Era într-adevăr un fapt de
reţinut atîta vreme aît până la el doamna beneficia numai de
2-3 încăperi. La marele palat dela Topkapî soţi.ile sultanului
au beineficiat, pînă tîrziu, fiecare de o singură cameră. Numai
suita.na Valide, sultana mamă, avea două ·încăperi, una fiind
folosită şi ca mic altar de rugăciune. La palatul din Bucureşti
Ştefan Cantacuzino amenajează o construcţie spaţioasă trebuinţelor doamnei Păuna, edificiu păstrat, în parte pe str. Soarelui nr. 2-4. Este o clădire cu parter şi etaj, cu ferestre largi,
pereţii fiind acoperiţi cu mot!Îve florale roşii şi galbene. Edificiul se găsea în imediata apropiere a caselor ridicate de Şer
ban Cantacuzino în vremea domniei iui Gheorghe Duca.
De fapt palatul doamnei Păuna a fost ultima construcţie
făcută în perioada de apogeu a Curţii Domneşti din Bucureşti.
Prin instaurarea domniilor fanariote Curtea din Bucureşti va
intra. şi ea într-o nouă etapă caracterizată printr-o raipidă de·
cădere.
1 De! Chiaro, op. cit_
p. 27.
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Capitolul VI.

Amurgul
Curtii Vechi

.

Scoaterea din domnie a lui Constantin Brâncoveanu în
primăvara anului 1714, a fost urmată, doi ani mai tîrziu, de
mazilirea şi uciderea lui Ştefan Cantacuzino. Poarta Otomană,
tot mai neîncrezătoare î.n domnii români, a hotărît schimbarea
acestora cu dregători recrutaţi, de cele mai multe ori, din cartierul Fanar al Constantinopolelui. ln Moldova fusese numit,
încă din 1711, Nicolae Mavrocordat, cel oare deschide şirul lung
al domnilor fanaxioţi din cele două ţări române de dincoace de
Carpaţi.

•
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Intrall"ea în Bucureşti a lui Nicolae Mavrocordat a avut loc
la 10 februarie 1716. Noul domn găsea un oraş întins, cu o
bogată activitate comercială ; zecile de prăvălii, înşirate pe uliţele din centru şi pe marile poduri, desfăceau mărfuri produse
de pricepuţi meşteşugari focali sau aduse din Transilvania, dela
Lipsea sau din Orient. Case boiereşti, biserici şi ma:ri mănăstiri
dădeau reşedinţei domneşti un aspect plăcut. Pa}atul Voievodal
pe care călătorul francez Aubry de la Mottraye îl descria, la
14 octombrie 1714, ca fiind „spaţios, destul de arătos", păstra
încă aspectul dat de voievozii precedenţi. Dar domnia lui
Nicolae Mavrncordat, începută în ajunu1 războiului austro-turc
din anii 1716--1718, trezea puternice ostilităţi din partea WlOr
mari boieri grupaţi în jurul familiei Cantacuzino. Măsurile luate
de domn pentru sprijinirea campaniei otomane au agravat situaţia contribuabililor dela oraşe şi sate lăirgind astfel rîndurile
cdor .nemulţumiţi. ln palatul său din Bucureşti, Nicolae Mavrocordat se simţea într-o continuă primejdie. Painica s-a produs
în august, cînd un de~ament austriac, trecut pe la Cîineni, s-a
stabilit la Piteşti. Oind, la 4 septembrie 1716, în faptul serii,
bucureştenii au ieşit pe străzi strigînd „nemţii, nemţii," domnul
s-a grăbit să 1părăsea:scă Cwrtea Domnească şi să fugă spre Copăceni. Dorea să se oprească acolo sau la Călugăreni pentru a
verifica ştirea, dar o scrisoare primită de la mitropolitul Ţării
Româneşti, Antim Ivireanu, l-a determinat să-şi caute adăpost
tocmai la Giurgiu. Mare i-a fost minia domnului cînd şi-a dat
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seama de caracterul fals aJ informaţiilor şi mai ales cind a
aflat că Antim Ivireanu se găsea în fruntea unei grupări ostile,
în pla:nurile căreia intra impunerea ca domn a lui Gheorghe
Cantacuzino. Sprijinit de turcii din raiaua GiU!rgiu, Nicolae Mavrocordat a revenit la Curtea Domnească. Cîţiva boieri au fost
ucişi, a.Iţii au luat drumul surghiunuJui peste Dunăre, unii au fugit în T,ransilvania. Marele cărturar Antim Ivireanu a fost
batjocorit, scos din scaunul mitropolitan şi trimis în penitenţă
la mănăstirile dela Athos. N-a reuşit să ajungă pînă acolo
fiindcă ceata de ostaşi turci care-l supraveghea l-a ucis, aruncîndu-i trupul în rîui Mariţa.
La Curtea Domnească Nicolae Mawocordiat a luat măsuri
severe. Atît la poarta de sus cit şi la cea de jos au fost instalate
cîte 7 tunuri, iar tuiurile domnului erau ţinute spre vederea
tuturor. Dar pe măsură ce poliitica domnească devenea tot mai
rig1dă, creştea ostilitatea boierilor din imediata sa apropiere :
Goleştii, Bălenii, Bujorenii. ln acest fel, ceea ce se zvonise fals la
începutul lunii septembrie, s-a petrecut la mijlocul lui noiembrie. ln noa.ptea de 13 noiembrie, un detaşament format din
1 200 de ostaşi imperiali, conduşi de căpitanul Pivoda von Dettiner, s-au coborît pînă la Bucureşti, şi după uciderea celor 400
de tătari, cantonaţi de domn la Herăstrău, s-au revărsat spre
centrul oraşului. Vodă nu se sculase cînd catanele au pătruns
la Curtea Domnească pe poarta deschisă de gpătarul Ra:du Golescu. Nicolae Mavrocordat cu întreaga familie a fost luat captiv, şi după o scurtă 01priTe la Cotroceni a luat drumul exilului în Transilvania, la Sibiu. In acelaşi timp, cons~ează cronicarul Ra:du Popescu, ostaşii austrieci „au intrat în case şi în
cămări, jefuind toate averile măriei sale" 1. Acţiunea ostaşilor
căpitanului Pivoda s-a extins asupra întregului oraş, bucureştenii
trecînd prin momente grele. Numai intrvenţia trupelor otomane
de la Dunăre i-a obligat pe cei care, aşteptaţi aici cu gîndul
eliberării, se dovedeau atît de păgubitori, să părăsească oraşul.
Poarta Otomană acordă tronul Ţării Româneşti lui Ioan Mavrocordat, fratele domnului aflat în exil.
Evenimentele din noiembrie 1716 au deschis seria unor mari
calamităţi, care s-au abătut asupra Curţii Domneşti şi a oraşului
Bucureşti. lnscăunarea lui Ioan-vodă 5-a făcut sub platoşa apă
rătoare a 10 OOO de ostaşi turci şi tătari care au stat în oraş o
săptămînă „de au luat tot ce au găsit, prădî111d şi jefuÎlnd". La
toate acestea cetele tătare au adăugat „şi mu!ltă sumă de suflete
de creştini" luaţi în robie, unii dintre ei reuşÎ1111d să fie răscum
păraţi, cei mai mulţi rămînînd plecaţi rpentru totdeauna. In martie 1718 s-a pornit un mare incendiu, de „au ars toate casele
şi mănăstiri,le, mai ales Curtea Domnească şi vestita mănăstire a
Sfîntului Gheorghe" 2. Calamitatea se va repeta un an mai tîr-
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ziu cu o furie sporită. Dar pînă atunci, vara a adus şi ea o mare
în aşa fel încît „era mare foamete, cît mulţi oameni mureau de foame, nu numai la ţară, ci şi în Bucureşti, în toate
dimineţeJe se găseau pe uliţă oameni morţ:i de foame" 1. ln februarie 1719 focul iscat la „o casă mică şi proastă" s-a înteţit
aşa de mult incit „mergînd asupra Curţii Domneşti au ars toate
casele, scăipînd cele boltite şi trecind focul şi peste Curte a mers
pînă la margine arzînd şi tîrgul şi mănăstiri şi case boiereşti şi
tot ce era înainte" 2. A fost de fapt una dintre cele mai puternice calamităţi care s-au abătut asupra Curţii Domneşti. Cu
această ocazie zidul de incintă, refăcut de Constantin Brâncoveanu, a fost puternic avariat ; în unele părţi, cum a fost latura de sud, s-a trecut la înlocuirea lui cu stîlpi de lemn. Cu
ocazia săipăturilor arheologice din curtea Hanului Manuc s-au
cercetat fundaţiile zidurilor ce închideau partea de sud-est a
Curţii, acoperite de moloz, cărbuni şi f.ragmente de vase de la începutul sec. al XVIII-lea. Focul a impus reparaţii importante şi
la camerele cu boltă de pe latura estică a palatului. ln sala
cu lunete s-a trecut la anularea unor ferestre vechi şi la îniocuirea lor cu alte lăcaşuri de uşi şi ferestre dotate cu ancadramente din piatră de Albeşti. Ele nu mai ·poartă nimic din meticulozitatea cu care meşterii pietrari ornau asemenea ancadramente sau coloane în vremea lui Constantin Brâncoveanu şi Şte
fan Cantacuzino. Sînt simple, cu marginile inegal tăiate. Consecinţele modestiei resurselor băneşti încep să se resimtă chiar în
sălile centrale ale palatului. Probabil că unele dintre clădiri, ca
de exemplu palatul doamnei ridicat de Ştefan Cantacuzino, nu
au fost prea avariate, întrucît cercetarea recentă a monumentului de pe str. Soarelui nu a surprins urme ale calamităţilor
dela începutul sec. al XVIII-Jea. Altele în schimb au dispărut
pentru totdeauna, în această categorie intrînd grajdurile de pe
latura sudică. Aşa se explică de fapt cantitatea imensă de moloz, cărbuni şi cenuşă din zona ocupată mai tîrziu de construcţiile ce vor fi înglobate în Hanul Manuc. Reparaţiile s-au desfăşurat lent, domnia lui Ioan Mavrocordat fiind încercată în
secetă,

1

Radu Popescu, op.

cit. p. 515.
1

Idem. pp. 241-242.
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Fig. 26. Portalul bisericii Buna Vestire pus de
Cantacuzino (1714-1715).

Ş tefa n

Fig. 27. Prinderea lui Nicolae Vodă Mavrocordat
de către trupele habsburgice la Curtea Domîn 1716.

neasc ă
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Fig. 28. Casii

construită la jumătate
sec. al XVIll-lea şi
folosită

drept
Tribunal criminalicesc al Ţ ăr ii
R o m â n eş ti .

Fig. 29. Coloane din
piatră dela Palatul
Domnesc refolosite
in sec. al XlX-lca.
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F ig. 30. Amprenta bolţ.ii
originale pe peretele de est
al sălii cu lunete.
Fig. 31. Ancadrament de uşa
ln prima
al xvm-lea.

făcut din piatră
jumătate a sec.
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Inaugurarea
Fig. 32. rt ea Veche
Muzeului . Cu rie 1972.
Ja 27 ianua

Fig. 34. Circuitul

https://biblioteca-digitala.ro

t

~

~-

.„_. '" ~.'J

.„
~-

··~"'

' „,,.
_::·

...

~

,

Fig. 33. Coloana de la
loggia Palatului Voievodal.

A - Cetă!ile Bucur~tilor ii subwluril e po leitului
B - Camerele lo cu intelor din sec .IV i i X- XI
C - Zona baz inetelor sec . XVII
D - Curteo dregătorilor
E - Apartamentele voi evodale
F - Solo tronului - Divanul cel
mare

G - Paraclisul Sf . Ioan
H - Comerele de nord

- Aportcrnentele de Io cotul I

J - P i ctură mural<S (sec.XIX)
K - Tumul clopotnitei cv "c#m·
nic"
L - Holvl sălii tronvlvi
M - Solo cu lunete
N - Solo coloonel;,r
O - Muzeul "Curtea Veche"
P - Bi\er ico Curtea Veche
R - Vis teria apelor
S - leiire
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fig. 35. Intrarea trupelor prinţului de Saxa
Coburg în Bucureşti - Noiembrie 1789.
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Fig. 36 . Subsolul Cafenelei
Covaci 16 construit

dup ă

vechi din s tr.
vinderea

Curţii

D om n eşt i

Fig. 37. Ansamblul

arhitectonic

dela

Mihai

Vodă care cuprinde şi cons truC'ţii ale Cur'ii Noi
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Fig. 38. Fundaliile bisericii Sf. Anton di st ru să
ln timpul marelui incendiu din 23 martie 1847
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afara marilor greutăţi semnalate pînă aici, şi de o epidemie de
ciumă. El însuşi a căzut, în 1719, victimă teribilei boli, corpul
fiindu-i depus în biserica mănăstirii Sf. Gheorghe-Nou sub o
placă de marmoră albă, ornată cu însemnele heraldice ale Ţării
Româneşti. Un an mai tîrziu acelaşi lăcaş ·a fost ales de îndurerata Doamnă Maria pentru a primi osemintele lui Constantin,·odă Brâncoveanu, aduse din insulele Princhipos cu marc o;teneaiă.

Revenit în cea de a doua sa domnie În Ţara Românească,
Nicolae Mavrocordat şi-a îndreptat atenţia mai mult asupra
ctitoriei de la Văcăreşti, pe care o termină în septembrie 1722 ;
Curtea Domnească, de care se legau amintiri nu chiar plăcute,
nu l-a preocupat prea mult. Atitudinea lui, de fapt, va fi urmată
de cei mai mulţi dintre domnii secolului al XVIII-iea. Astfel,
pe de o parte calamităţile, pe de alta neputinţa sau lipsa de
interes a celor puşi în scaunUI! Ţării Româneşti, s-au completat,
provocînd continua decădere a Curţii din Bucureşti. Evenimentele s-au înlănţuit într-o succesilJIIle impresionantă. Războiul ruso-austro-turc din 1736--1739 a repetat momentele din noiembrie 1716. ln vara anului 1737 catande imperiale au reuşit să
treacă munţii şi Constantin Vodă Mavrocordat, de teamă să
nu păţească ceea ce se ÎntlÎmplase tatălui său, fuge la Turtucaia.
Oraşul Bucureşti este ocU1pat din nou, scurtă vreme, de către
trupele habsburgice. Revenit cu ajutor turcesc şi tătăresc, ConstantÎlll Mavrocordat a asistat neputincios la jefuirea reşedinţei
sale de către trupele în fruntea cărora sosise. ln 1738 un puternic cutremur a făcut „ca palatu'! prinţufoi să crape în mai
multe locuri", unele din construcţiile anexă fiind chiar dărî
mate. O încercare de redresare a Curţii a fost frinată de marea
foamete din 1739-1740. Un martor ocular, Mikes, scria la 13
martie 1740 că „aici este mare scumpete şi lipsă. Pe uliţă oamenii îşi smulg pîinea tulii de la alţii. Adesea aş fi stat 'la masă
şi nu aveam pîine. Nu e de mirare căci de nicăeri nu se poate
aduce nimic ; iar aici e îngheţat totul tun ; apa, moara, morarul" 1. Lucrurile par a fi ameliorate numai cîţiva ani mai tîrziu. In 1746 Becich, episcop de Nicopole, scria că Bucureştii „e
un oraş de seamă, care abundă în tot felu1 de provizii, are o
populaţie numeroasă, fiind compus din 10 OOO de case ... " 2. Este
o perioadă de linişte, in care încep să apară preocU1pări în domeniul construcţiilor. ln vatra veche a oraşului Constantin Mavrocordat r~dicase, înainte de 1739, un bezesten pe care istoricii
oraşului l-au plasat la hanul Gabroveni. Fundaţiile unei construcţii dreptunghiulare, cu două subsoluri boltite, ce se opresc în str. Gabroveni, datind dÎIIl prima jumătate a sec. al
XVIII-iea, s-au descoperit de curînd în curtea şi pe latura vestică a clădirii hanului Gabroveni, monument înălţat, în forma
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actuală, în primii ani ai sec. al XIX-lea. Acelui~i Constantin
Mavrocordat i se poate atribui şi o altă construcţie, de data
aceasta din incinta Curţii Domneşti. Este casa ce ocupă colţul
de nord-vest al Hanului Manuc, clădire cu parter şi etaj, fă
cută din ziduri groase de cărămidă. Cu ocazia cercetărilor efectuate în 1967-1968 s-a precizat că partea swperioară a casei
era ocupată de o sală mare, cu ferestre largi, cu nişe ipentru sf~
nice. Faţada se afla spre cursul Dîmboviţei, către care se deschidea un pridvor spaţios, străjuit de stîlpi de lemn sculptaţi
cu motive de influenţă balcanică. Atît la exterior cît şi pe pereţii interiori se desfăşura. o frumoasă decoraţie florală executată din stuc. Resturi din zgrafitul .trasat 1pe tencuia:la crudă de
către meşterii stucatori se mai păstrează deasupra 0CJ1iţei de pe
latura de est a sălii mari. Totodată, înde:părtîndu-se vechiul
acoperiş, ,s-au dezvelit cele patru colţuri rotunjite ale casei, flancată de doi pilaştri însoţiţi de cite două jumătăţi de pilaştri canelaţi, cu capiteluri florale şi frunze. Totul degajă trăsăturile
unui stil baroc de factură constantinopolitană. Clădirea a fost
ridicată la mijlocul sec. al XVIII-lea, aşa cum o dovedeşte şi
prezenţa unei monede rt15eŞti din 1743, găsită în nivelul corespunzător etapei de construcţie.
Măsuri de restaurare sînt atestate şi fa biserica Buna Vestire.
In jurul anului 1750 lăcaşu1l domnesc a fost extins prin adăuga
rea a două paradise pe laturile de nord şi de sud. La rîndul
ei absida răsăriteană a primit şi ea două mici încăperi, bisericJ
avînd astfel trei altare. Faţă de cerinţele unui ansamblu arhitectonic imens cum era Curtea Domnească, aceste lucrări, că
rora li se vor fi alăturat şi altele de mai mică amploare, nu
puteau împiedica o continuă degrada.Te. Procesul s-a agravat după 1750 cînd la conducerea Ţării Româneşti s-au
înregistrat precipitate schimbări de domnie. Timpul de rămî·
nere în fruntea ţării devine tot mai scurt, exclUZÎIIld iniţie.reci
unor lucrări de mai mare amp1oare. Curtea Domnească devint
în schimb locul unor puternice conflicte politice. In 1763 cîţiva
mari boieri vinovaţi de lipsurile din vistieria lui Constantin Ma·
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vrocordat, abia scos din domnie, se aflau „în temniţă cu hoţii
cu ucigaşii, fără aşternut". Patru luni ei au rămas în fiare,
timp în care creşteau nemulţwnirile în ţară faţă de abuzurile
slujitorilor lui Constantin-vodă Racoviţă. La 28 ianuarie 1764,
nota genealogistul Mihai Cantacuzino, „s-a sculat tot norodul
Bucureştilor asupra domnuJlui". 1 Uliţele din jurul 'Curţii Domneşti au fost ocupa.te de răsculaţi. Garda ce păzea temniţa Curţii
a fost alungată. Bolnav, Constantin Racoviţă s-a sinucis în Palatul Domnesc bînd trei-patru ocale de rachiu. ln martie 1764
era numit în scaunul Ţării Româneşti Ştefan Racoviţă, ai! că
rui aliai a ajuns la Văcăreşti abia către sfîrşitul lunii aprilie.
O~ul era în fierbere, nemulţumirii populare adăugindu-i-se
pîrile grupărilor boiereşti. Pentru a intimida pe bucureşteni,
Ştefan Racoviţă a poruncit de „au spllizurat pe stolnicul Şte
f anachi (Cremidi - n.n.) şi au tăiat pe medelnicerul Iordache
Băjescu la poarta domnească de jos a Curţii" 2. O domnie începută sub asemenea auspicii nu putea să ~ă bine. lntradevăr frămîntările au continuat mai întîi mocnit, apoi violent. ln mai 1765 bucureştenii, şi în speciail breslaşii, s-au răz
vrătit asupra lui Ştefan Racoviţă. Dom.nul a trebuit să scoată
garda Curţii sale pentru a împrăştia „cu arme" poporul adunat ]·n dea!lul M~tropoliei. Trei dintre cei prinşi în timpul acestei ciocniri şi-au pierdut capul la poarta din dos a Curţii Domneşti. Cwind însă un dregător otoman aducea fi.rmamul de
maziilire a lui Ştefan Racoviţă.
In asemenea condiţii cu greu se mai putea iniţia ceva pentru infrumuseţarea sau întreţinerea Curţii de pe Dîmboviţa.
Anii care au urmat n-au putut aduce nimic bun. ln 1768 devenea tot mai iminent un nou război ruso-tw-c. La 6 octombrie războiul s-a şi declarat, fără a se înregistra însă vreo bă
tălie mai importantă. Abia în amrl următor ostilităţHe au că
pătat o mai mare amploare. Tnipele ruse forţează frontul din
ţările române, tinzînd sipre ocuparea Bucureştilor. In vara aceluiaşi an cete otomane comit un puterµic jaf asupra Bucureştilor. Cîteva maha1alle au fost devastate cu săilbăticie. Pentru
a se curma această situaţie era aşteptată cu nerăbdare sosirea trupelor ruseşti. La 5 noiembrie 1769 un detaşament de
voluntari condus de colonelul Karazin şi-a făcut a.pariţia în
oraş, provocînd o puternică ridicare antiotomană din partea
bucureştenilor. Banul Mihai Cantacuzino scria că „norodul BucW"eştilor s-a ridicat cu mic cu mare, pînă şi femei cu cără
mizi, strigmd : mw;calii, muscalii au venit ! S-au năpust~t asupra tmcilor ca.Te erau ca la 5000, ici.ar risipiţi pe fa conace
după obiceiul lor. Atît s-au speriat turcii încît care încotro au
apucat au fugit care pe jos, care căilare, fără şea şi fără frlu,
şi
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care îmbrăcat, care despuiat, atîta doară vreo 300 ce erau lingă
a lor căpătenie s-au împotrivit cu arme dinaintea porţii domneşti" 1. Această scurtă ciocnire din apropierea Curţii nu l-a
putut salvia nici pe domnul ţării, Grigore Ghica. El a fost
făcut captiv şi după o rămînere de cîteva zile la Hanul Şer
ban V odă, a ,pornit spre Iaşi şi de acolo la Petersburg. După
această victorie detaşamentele ruseşti, sprijilllite de voluntari
români, au poiinit spre Giurgiu, dar la un atac mai viguros al
trupelor otomane ele au fost nevoite să se închidă în mănăsti
rea Comana. Oraşul Bucureşti era din nou ameninţat de ocupaţia turcilor ajunşi deja la Văcăreşti. Au fost însă respinşi
şi oblligaţi să se retragă la Dunăre. Războiul s-a încheiat în
1774 şi tratativele au început la Bucureşti, pacea urmînd să se
semneze la Cuciuc-Cainargi. Discuţiile dintre cele două părţi
trebuie să se fi purtat la Curtea Domnească, într-una din clă
dirile mai puţin încercate de ultimele evenimente.
Cert este faptul că după acest război Palatul Voievodal prezenta grave avarii. Noul. domn Alexandru Ipsilanti nici nu a
mai putut locui aici, ci s-au stabilit la casele Brâncovenilor. Fire
întreprinzătoare, eI a încercat să repare vechiul edificiu dar
suma cerută pentru o asemenea lucrare se ridica la 300 de
pungi. Starea de rnină era destul de avansată, fapt remarcat
şi de Frantz Joseph Sulzer, care consemna că vechea curte
„nu mai putea fi locuită, parte din prici.na vechimii, parte din
pricina stricăciunilor suferite în războiul precedent ruso-turc" 2.
Alexandru Ipsilanti a preferat să înceapă, în 1775, case noi pe
dealul Spirii, folosind, mai întîi, meşteri transilvăneni, apoi pe
cei localnici. De acum înainte Curtea Domnească de pe Dîmboviţa se va numi Curtea Veche, pentru a se distinge de cea nouă
ce străjuia mănăstirea lui Mihai Viteazul. Un document emis la
1 august 1780 de către Alexandru I psilanti aminteşte despre
un loc „la poarta din sus a Curţii Domneşti cei vechi".
Totuşi abandonarea nu a fost completă. ln luna mai 1783
Nicolae-vodă Caragea ţinea divan la Curtea V eche în trei
din zilele săptămânii, adică lunea, miercurea şi vinerea. Nu este
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exclus ca şedinţele să se fi ţinut în edificiul ridicat de Constantin Mavrocordat.
Ultima încercare de a mai salva întinsul pa.lat s-a făcut în timpul domniei 1ui Nicolae Mavrogheni ( 1786-1791). lncă din
primele zile ale sosirii sale la Bucureşti, domnul a pus „sateră"
de bani pe mitropolit, episcopi, mari boieri şi negustori invoclnd necesitatea reparării Curţii Vechi „că este ruşine politiei
a fi casele domneşti în mijlocul oraşului SllliPate de nu are Maria Sa unde să şază". Trebuie isă se fi strins bani buni avînd
în vedere că această contribuţie pornea dela 5 pungi de aur şi
urca pfoă la 60 de pungi. Dar Nicolae Mavrogheni şi-a desfăşu
rat domnia pe fundalul unui păgubitor război ruso-austro-turc. Oş
tean plin de veleităţi militare, el a subordonat totul scopurilor
războiului. Mănăstirile şi mulle
din bisericile Bucureştilor au
fost fortificate. La hanul ~lătari a înfiinţat chiar un atelier de
repararea tw1urilor. S-a înfiripat, cu elemente venite de pretutindeni, o oaste cu care V adă spera să îngenunche airmatele imperiale. Intr-o ,atare situaţie soarta Curţii Vechi părea definitiv
pecetluită. Tot ceea ce s-a putut face a fost rodul primilor doi
ani de domnie ai lui Nicolae Mavrogheni. Se pot atribui acestei etape, modeste consolidări în subsolurile vechiului palat,
prin ridicarea unor ziduri ce închid arcele des:părţitoare ale navelor de nord. Dar cea mai importantă lucrare este corpul de
clădire atribuit Z31pCiilor ce păzeau temniţa domnească. Şi această
casă a fost înglobată, după 1803, în careul ce formează Hanul
Manuc, ocupînd latura de nord. Era un edificiu dreptunghiular, cu subsolul format din două travee boltite pe toată lungimea, lucrate din cărămidă îngustă. Meşterii care au realizat
aceste bdlţi semicilindrice par a nu fi fost prea buni, opera lor
prezentind destule deficienţe. La parter se afla o sa:lă mare acoperită cu un plafon de lemn. Şi aici, ca şi la casa făcută de
Constantin Mavrocordat, se deschidea, la nivelull parterului
mult înalt, un pridvor străjuit de stîlpi din lemn. Această casă
reprezintă ultima construcţie ridicată la Curtea Veche.
Pentru stabilirea principalelor obiective aflate în perimetrul
domnesc la acel sfîrşit de veac XVIII, este necesară studierea
planurilor întocmite în anii 1790-1791 de doi ofiţeri topografi
din armata imperială. Izvoarele cartografice realizate de Fr. Purcel şi Ferd. Ernst sînt de fapt aproape identice. Ele înscriu perimetrul Curţii Domneşti, marcat pe laturile dinspre Şelari şi
Gabroveni de ziduri continui. La intersecţia străzifor Şelari
şi 30 Decembrie de astăzi se afla ipoarta de sus, străjuită de
o clădire în care se adăif>osteau ostaşii din co.11pul de gardă. O
altă construcţie, tot patrulateră, ocupa colţul de nord-vest. Latura răsăriteană nu mai păstra zidul înconjurător şi o bună
distanţă era ocupată de construcţia. de mari dimensiuni a tem-

https://biblioteca-digitala.ro

69

70

niţei domneşti. In capătul de sud, la o mică distanţă, se înălţa
o casă modestă şi mai la sud-est de aceasta biserica Sf. Anton,
cea ridicată de Petre fiul [ui Enoiu, în 1735, şi cunoscută şi
sub denumi.rea de biserica ,puşcăriei dornn~ti.
Dincolo de uliţa Curţii sînt indk.ate contururile a două case
corespunzătoare edificiilor datorate lui Constantin Mavrocordat
şi respectiv Nioolae Mavrogheni. lin porţiunea centrală a Curţii
Domneşti domină palatul cu foişoarele saile indreptate spre Dîmboviţ.a şi cu o succesiune de retrageri care sugerează etapele lui
de zidire. Uşor detaşat de palat, spre stir. Covaci de astăzi,
este indicat un alt edificiu în forma literei T. ln fine, alături
de peretele răsăritean a1l palatului, aipare situată biserica Buna
Vestire. Unele clădiri erau deja năruite, aşa cum iiasă să se
Înţeleagă semnele marcate în cdlţuJl de sud-vest, pe malul Dîmboviţei. Numai traseul „Uliţei mari" care merge aproape paralel cu albia ,fÎuJui, e.ste indicat ca fără a fi podit cu bîrne de
lemn, celela!lte alei, care ipemMteau legătura între diferitele corpuri, fiind neluate în seamă.
Mazilirea lui Nicolae Mavrogheni, moment ce coincide
şi cu decapitarea sa, este contemporană cu situaţiile grele prin
care trec, de această dată, ambele curţi domneşti din Bucureşti. ln primul rind Curtea Veche devine, scurtă vreme, sălaş
al „crailor de Cur.te Veche", oameni sărmani, veniţi din colţurile ţării, li.IJ6iţi de adăpost, gata oricînd să-şi însuşească şi ce
nu Ie aparţinea. ln al do~lea rînd Curtea Nouă, ocupată de
ostaşii prinţului de Saxa Coburg, ia foot atinsă, încă din decembrie 1789, de un puternic incendiu şi avariată. ln această
situaţie, domnii fanarioţi sosiţi la Bucureşti în ultimul deceniu
al sec. al XVIII-iea, s-au văzut nevoiţi să locuiască tfie la mă
năstirea Sf. Sava fie la Mihai V odă.
Chiar şi în asemenea sătuaţii unele modeste preocupări mai
sînt consacrate şi ansamblului arhiteotonic din centrul oraşului.
La 1_7 decembrie 1793 Alexandru-vodă Moruzi poruncea iui
Manolle, ispravnicul Curţii Domneşti să meargă „Ia casele din
Curtea Domnească veche, unde afo.ră de departamentul jude-
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căţilor de cremenalion, şi de odaia de jos, ce este închisoarea
zapciilor donmiei mele, pe toţi alţi, adică cai, annăuţi, sau
orice, să-i ridici calabaJlîcuriie ce au acolo, să-i scoţi din case
şi din curtea caselor" 1. Mărturiile prezenţei ace.stor modeşti
slujbaşi au fost SUI1prinse chiar şi în încăperile palatului, acolo
unde lăcaşele unor uşi sau ocniţe erau astU1pate cu zidărie execu tittă din cărămidă şi lut galben.
Cel de mamele căruia se ileagă ultimele zile ale existenţei
Curţii Vechi a fost Constantin-vodă Hanghedi. Primise însemnele domniei Ja 18 februarie 1798 şi primele gînduri pe ca.Te
le nutrea, sosit la Bucureşti, priveau rnpararea Curţii Noi. Dar
şi acolo în Deallul Spirii ruina îşi pusese putemice amprente.
Era necesară o mare ca.I1Jtitate de cărămidă, care se 1lucra la
Pan:elimon, varul fiind procurat din judeţele Dîmboviţa, Prahova şi Săcuieni. Veniturile domniei erau însă extrem de modeste faţă de amploarea reparaţiilor. De aceea Constantin\•odă Hangherli hotărăşte, '1a 25 aprilie 1798, vinderea la licitaţie a unei părţi Jdin Curtea Veche. La 15 iunie acel ,an starostele Panait Tzigara informa pe domn că potrivit ;poruncii
sale „s-a strigat la mezat acel loc aI Curţii Domneşti cei Vechi
fieştecare pe cîţi stînjeni au vrut". S-au încasat în aoeastă iprimă
tran~ă, 11.404 taleri şi 90 de bani, sumă folosită complet „la
facerea Curţii Domneşti, cei arse de lingă Mihai Vodă". Vinderea a c0il1tinuat şi în noiembrie 1798, afectînd întreaga suprafaţă. Singurele excepţii 1Ie-au constituit terenurile din jurul
bisericii Buna Vestire şi puşcăria domnească. In rest totul s-a
parceilat, indiferent dacă era teren liber sau adăpostea con~trucţii. Unii dintre noii proiprietari au păstrat porţiuni întregi
din vechile edificii, cum a fost cazul clădirilor cumpărate, mai
tîrziu, de Manuc bei, sau Palatul Doamnei, alţii au ras totul
pînă spre fundaţiae zidurilor. Metamorfoza aceasta radicală nu
s-a produs însă imediat după scoaterea la mezat, oi ipe parcursul cîtorva decenii. Mai îllltâi, ipe teritoriul domnesc s-au
înfiripat cîteva binaJ.e, care au dat chiar numele Uliţei Binalei, azi str. Soarellui, sau zalhanale de carne. ln 1801, în interesul igienei publice, Alexandru Constantin Moruzi primea anaforaua cîtorva veliţi boieri în care se vorbea desipre „binalele
din Curtea Veche", despre zalhanaua fraţilor Nicolae Saegiul
şi Co>tea din grajdurile aceleiaşi Curţi care a făcut „un murdalic atît de mare şi o putoare atît de nesuferită, încît nu este
cu putÎlnţă a nu se pricinui molipsirea aerului şi foluri de boale
în sănătatea oamenilor" 2. Anaforaua indică îndepărtarea acestui abator stabi lit în inima oraşului. Cu ocazia cercetărilor din
curtea Hanului Manuc s~au găsit cîteva gropi mari umplute
cu oase de vite sacrificate aici b începutul sec. al XIX-iea.
1
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După

o repetaită succesiune de prqprietate, întregul teren din
de sud-est al Curţii Vechi a fost cumpărat de Manuc
bei pentru a clădi hanul ce-i poartă numele. Binalele de pe
partea de nord-vest nu au avut nici ele o existenţă prea lungă.
Incendiul izbucnit în dunnineca de 28 august 1804, care a
~ubrezit puternicele ziduri aile hanurilor .Şerban Vodă, Sf. Gheorghe Nou şi Tî,rgul Cucului, a distrus „toate binalele Curţii
Vechi pînă la casele lui Castriş". Uriaşe.le cantităţi de moloz
scoase în 1968--1969 din fostele subsoluri domneşti, provin de
la această nimicitoare calamitate. Etapa de ample construcţii
a început după 1816, aşa CUIJll indică mai multe monede austriace, emise în acel an, şi găsite la fundaţia cîtorva case de
pe străzile Soarelui şi 30 Decembrie. S-au construit clădiri modeste din cărămidă, cu subsol, parter şi etaj. Au rămas, pînă
către 1825, pereţii paraclisului Sf. Ioan Botezătorul, pe care
Ion Brewianu mai descifra chipuri de coconi şi ·domniţe. Apoi,
s-au prăbuşit şi ac.estea. Două edificii au rezistat unul lingă
altul, ipînă fa marele Îlllcendiu din 23 martie 1847 ; temniţa şi
biserica Buna Vestire. Temniţa domnească, ale cărei fundaţii
se află între trotuarul estic al str. Şepcari şi mijlocul parcajului amenajat în locuJI Pieţii de Flori, este descrisă, în 1829,
de Constantin Moroiu, ca avînd trei despărţituri cu ziduri vechi
ruinate. Cei închişi obişnuiau să-şi ce~ască hrana dela ferestrele ce dădeau spre îngusta uliţă asaltată de zarzavagii, copăieri, doniţari. ln timpul marelui incendiu din martie 1847 se
aflau a~~ţi aici peste 150 de oameni. Focul! a năruit, pentru totdeauna, atît temniţa cît şi biserica temniţei, Sf. Anton,
aflată in aproipiere. Timp de mai bine de un veac singura clă
dire din întregul ansamblu domnesc Curtea Veche, cunoscută
ca atare, a fost biserica Buna Vestire, restaurată Ş"i ea mai
întîi în jurul anilor 1850 şi a,poi în perioada 1928-1935. Cîteva fragmente de coloane, capitele şi pietre funerare alcătuiau
moştenirea modestă a glloriei de altă dată a Curţii Domneşti
din Bucureşti.
colţul
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Ultimul secol a provocat transformări radicale. Mai întîi,
în a doua jumătate a sec. al XIX-lea, terenul domnesc, a fost
brăzdat de străzi drepte, populate cu .prăvălii, restaurante, cafenele. Dar în perioada interbelică zona veche îşi pierde în mod
lent dar constant prioritatea economică, în locul magazinelor începînd să apară depozite de mărfuri. In 1967 pe străzile deschise
în fostul perimetru al Curţii Vechi se aflau peste 80 de depozite de papetărie, încălţăminte, îmbrăcăminte, mobilă etc. Un
vechi vad comercial părea stins pentru totdeauna.
Iniţiativa Consiliului Popular al municipiului Bucureşti din
1967, urma.tă de hotărîrea ConsiHului de Mmiştri, a produs
şi aici ample modificări, unul dm roadele acestei acţiuni fiind
constituirea Muzeului Curtea Veche.
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Capitolul VII.
Călăuza

vizitatorului

Muzeul organizat într-un monument arheologic îşi are particularităţile lui, date de distribuţia vestigiilor, pe cantitatea de
informaţii aflate Ia îndemîna organizatorilor. Muzeul Curtea
Veche se desfăşoară într-un adevărat labirint de trasee, însumînd o suprafaţă de oca. 5000 mp„ diferenţa de înălţime fiind
de peste 15 m. Prezentarea ves.tigiilor într-o succesiune cronologică, sugerarea funcţiona!lităţii încăperilor şi reliefarea unor
momente fundamentale în evoluţia ansamblului arhitectonic au
fost cîteva din coordonatele majore înscrise în tematica muzeală.

i4

Cadrul general este dat de aspectul fle edificiu în ruină, care
sparge frontul stradal, creînd o ambianţă particulară. Zidurile
istorice, rămase la nuanţa roşie a cărămizii, se disting de cele
înălţate în sec. al x1x. .1ea, acoperite cu un strat de tencuială
albă. Fîşii de marmoră delimitează vestigiul de adausurile reclamate de recenta conservare şi restaurare. O copertină din
beton broşează zidurile etajului protejînd o bună parte din vechiul palat. Dispuse în succesiune, cîteva terase concură atît la
obţinerea unui circuit muzeal cît şi la acoperirea Încăperilor
voievodale. Avînd toate laturile deschise, monumentu!! participă
direct la asipectul unei mari zone, reprezentînd mesajul istoric
al acestei vaste construcţii medievale.
Accesul în muzeu este pe str. 30 Decembrie, în imediata vecinătate a bisericii Buna Vestire şi a Hanului Manuc. Aleea
pavată cu plăci de piatră provenite din cariera de la Albeşti,
corespunde traseului Uliţei Curţii Domneşti. Cota la care se
găseşte în prezent reprezintă nivelul acestei importante străzi
medievale la sfîrşitul sec. al XVII-iea şi la începutul celui de-al
XVIII-lea. Secţiunile arheologice deschise în acest sector au dovedit că vechea uliţă era acoperită cu un pat de cărămidă şi
mortar, ;peste care fuseseră aşternute dale de piatră. Amprentele unor <laie s-au găsit în imediata apropiere a scărilor de
intrare în incinta muzeului şi au impus pavarea întregului tra-
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de Ailbeşti, carieră solicitată intens de Curtea
din Bucureşti în sec. XVII-XVIII.
Două ziduri paralele, lungi, făcute din cărămidă, iIJdică terasele grădinii din faţa palatului. Este zona care a beneficiat
permanent de grija stăpînitorilor Curţii. ln .timpu!l domniei lui
Constantin Vodă Brâncoveainu această grădină, ca şi celelalte
de :pe latura de nord, se aflau în grija unui corip de grădinari
cunoscători ai stilullui horticol ita:lian. Din covorul de iarbă
verde se ridică fundaţiile din cărămildă ale unor case zidite la
începutul sec. al XIX-ilea peste ruinele domneşti. Numaii $pre
colţul de sud-vest se conturează planul foişorului mare, făcut
în sec. al XVII-lea, ocupînd o suprafaţă de 72 mp. Unele date
indică faptu1 că pe lîngă acest foişor se ridica scara de marmoră a palatului. Cel de al doilea foişor, de mai mici dimensiuni, se afla sub actuala sallă cu coloane, zidurile lui de fundaţie fiind păstrate în această încăpere. ln a doua jwnătate a
sec. al XVIl-Iea cele două foişoare au fost legate cu o [oggia,
străjuită de coloane d!n piatră, dăltuite cu motive florale. Ca.pitele şi socluri tipice stilului brîncovenesc sugerează atît înălţi
mea acestui !Pridvor cit şi eleg.anţa lui deOO(Jbită. Din decoraţia
litică au fost recuperate coloana ce străjuieşte intrarea în muzeu şi postamentul unei alte cdloane.
Primul sector al muzeului este acela a:l cetăţilor din sec.
XIV-XV şi al subsolului palatului. Accesul se face pe sub
un culoar boltit, amenajat Sin 1972, !Peste fundaţiile descoperite
în timpul cercetărilor.
Ridicarea acestei construcţii a fost impusă pentru a proteja
vechea intrare, păstrată ca e~ent muzeaJl, şi scara nouă
ce asigură pătrunderea în încăperile monumentului. In stînga,
închisă cu un parapet de cărămidă, se vede intrarea iniţială,
amenajată în sec. al XVI-lea din bolovani de rîu şi cărămidă
şi refăcută în a doua jumătate a sec. ail XVII-lea numai din
cărămidă. Stratigrafia secţiU111ii arheologice deschisă, în această
porţiune, indică panta de coborîre a vechiului gîrlici. Odată cu
amenajarea loggiei s-a transformat şi intrarea în subsoluri, fă
cîndu-se o scară oircuilară, cu legătură directă la parterul palatului.
In partea dreaptă, iliipite de peretele făcut din bdlovani de
rîu, se a:flă treptele de piatră care conduc spre două uşi de
fier, ambele aparţinînd unor clădiri din sec. a:l XIX-lea aflate
în această zonă. Coborindu-se 2,20 m. se ajunge în subsolurile
Pailatului Voievodat Este de ifapt unul din sectoarele cele mai
impresionante al.e Îllitregului vestigiu. Patru nave cu plafonul
boltit, despărţite prin arce largi, cu fascicole de lumină îndreptate 15JPre zonele cele mai interesante, se impun atît prin vastitatea încăperilor cit şi prin înălţimea de peste 5 m. a întreseu cu

ipiatră

Domnească
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:gului subsol. Utilitatea acestor încăperi a fost variată. Mai întîi
·ele au slujit ca loc de păstrare a alimentelor necesare Curţii
Domneşti. ln sec. al XVII-iea erau folosite şi pentru întemniţarea unora din boierii cei mai vinovaţi pentru fapte politice.
Cronicarul oficia:! al lui Constantin Vodă Brâncoveanu menţio
nează că fiind adus dela Constantinopol legat, pentru pîrile ce
le făcea împotriva domnului, Staicu Merişanu a fost închis şi
judecat în beciurile de jos ale palatu'lui. Tot aici au fost retraşi, în vara anului 1765, în timpul răscoalei bucureştenilor,
-şi boieri,i· închişi în puşcăria domnească. ln sec. al XVIII-iea
-subsdlU!rile adăposteau tezaurul Ţării Româneşti. Lăzi ferecate,
pline cu monezi de aur, erau scoase în fiecaire an de aici pentru a fi trimise drf!Pt tribut Porţii Otomane.
Dar importanţa acestui sector este dată îndeosebi de valoarea vestigiilor pe care ·le adăiposteşte. lncă dela intrare, un
mare parapet de cristal protejează zidu1l din cărămidă în care
-se vede amprenta bolţii originale. Apoi, pentru a pre<:iza gravele momente prin care a trecut monumentul Ia începutul sec .
.al XIX-iea, beneficiindu-se de peretele sting, complet refăcut,
-se ex.pWl obiecte care au aparţinut celor care au mutilat edificiut ln primele vitrine şi-au găsit locul unelte din fier, vase,
pahare, pipe dela începutu'! sec. al XIX-iea găsite în această
porţiune. O notă aiparte fac cele două fragmente de vase din
faianţă englezească pe care s-au imprimat chipuri de tîrgoveţi
bucureşteni din prima jumătate a sec. al XIX-iea precum şi
-siluetele biserioillor Sf. Dumitru-Poştă şi Stavropoleos, monumentele aflate în ve<:inătatea Curţii Vechi. Un panou de cristal
prezintă planurile Curţii Domneşti aşa cum se degajă ele din
planul rusesc ridicat în 1770 şi din cel austriac întocmit în 1791.
Culoarul larg, făcut din dale de piatră de Albeşti pentru a indica circuitul muzeal, conduce spre vechea intrare. Fiind cuprinsă
sub fostul caldarim al străzii Soarelui ea este mai bine conservată. Intrarea este flancată de ziduri executate din cărămidă
şi bolovani de rîu, avînd pe !Partea de vest o firidă boltită,
tăiată în două de fundaţia unui zid făcută după vinderea
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Curţii,

în 1798. Se pare că în aipropiere a funcţionat o farmacie deoarece în această zonă s-au găsit .numeroase recipiente
farmaceutice expuse şi ele într-o vitrină. Extrema de vest a
• navei păstrează o suprafaţă din pavimentul de cărămidă exis-·
tent în sec. al XVII-J.ea.
Din acest loc se păşeşte în nava următoare şi pe o scară de
lemn se urcă în camerele locuinţelor prefeudale şi feudale timpurii. Sînt două înc~peri adăugate palatului către jumătatea
sec. ail XVII-iea. Pavimentul primei camere a suprapus o locu~nţă din sec. al IV-iea iar cel al camerei din stînga o casii
din sec. X-XI, vestigii care aiparţin unor întinse aşezări omeneşti. Conturul patrulater al 1ocuinţei feudale timpurii se află_
marcat la nivelul la care a. fost su11prins. In colţul de sud-est
se afla vatra puternic arsă. Pentru a pennite înţelegerea marilor etaipe de locuire, anterioare ridicării cetăţii medievale, ia fost
alcătuită, pe un panou de cristal, o schiţă a descoperirilor din.
sec. IV, VI-VII şi X-XI, dim zona Curtea. Veche. In două
vitrine sînt expuse vase din lut, greutăţi de1a războiul de ţesut,
păpuşi din pămînt ars, lupe de fier, toate ,descorperite în timpul
cercetărilor. In prima din aceste vitrine se află fibula de bronzgăsită pe str. Soarelui nr. 6, într-o 1ocuinţă din sec. VI-VII.
Un exponat păstrat in-situ este aada de lemn lucrată în primii ani ai sec. a:l XIX-Jea.
Ieşind din a.ceastă încăpere, ipe cea de a doua scară, se observă, !În stînga, secţiunea pra.etica tă in ziduriJe palatului şi ale·
cetăţii în sec. al XIX-iea. La început peretele cetăţii a fost-făcut din bolovruni de rîu, grosimea lui fiind, în acest loc, de
O, 70 m. După refacerea impusă de aseldierea din noiembrie14 76, zidul a fost întărit prin adăugarea unui al doilea perete
făcut din bolovani de rîu şi cărămidă. Astfel .Ja începutul sec.
a•I XVI-iea latura de nord a cetăţii avea cca. 1 m. grosime.
Traveea care se deschide are în faţă peretele răsăritean al·
cetăţii, făcut din piatră, fiind străpuns de o uşă de mici proporţii. Partea stîngă a încăperii este alcătuiită din vestigii originale, cea din dreapta fiind în bună măsură restaurată. In'
vitrine au fost expuse obiecte legate de tehnica de construcţii,
în epoca medievală. Se întîlnesc aici cărămizi de paviment pă
trate, acoperite cu sma!Iţ verde închis, hexagonale, cărămizi cu'
unul din capete rotunjite, provenite dela brîu'l ce orna faţada·
edificiului, olane şi fragmente de conducte de apă ş.a.
Partea cea mai interesantă a acestei nave este extrema estică,.
unde a fost precizată, pentru prima oară, suprapunerea celor
două cetăţi feudale. Aici, la 5,5 m. sub nivelul actual al bolţi-·
lor s-au descoperit, în 1969, fundaţiile laiturii de răsărit a primei cetăţi, ridicată în sec. al XIV-iea din cărămidă şi mortar.
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Zidul are grosimea de 0,75 m. fiind !Protejat ~re exterior cu
un Ş3illţ de a.părare, lat de peste 2,5 m. Eil este swpr31Pus de
fundaţia din bolovani de rlu a cetăţii înălţată de Vlad Ţepeş,
în 1458-1459. Pe panoul de cristal, prins m peretele învecinat, este trasat cu roşu conturul primei fortăreţe bucureştene
şi raportu!l acesteia cu cetatea în care a fost emis hrisovul din
20 septembrie 1459, care c1.11prinde cea mai veche atestare scrisă
a numelui Bucureşti. In vitrina alăturată sînt prezentate fragmente de vase găsite în şanţul de apărare şi bucăţi d~n olanele care acopereau mica fortăreaţă. Cea de a doua vitrină cuprinde cîteva din numeroasele vase din lut descoperite în două
gropi, aflate pe latuTa de est a cetăţii foi Vlad Ţepeş. Intregul
material! aparţine celei de a doua jumătăţi a sec. a;l XV-J.ea.
Dar ca şi întregul monll!Dlent, şi această travee a înregistrat
unele modificări. Chiar pe peretele de răsărit s-a mai ;păstrat
o bună parte dintr-un zid adăugat la jumătatea sec. al XVII-ilea
care a dublat peretele din bolovani de riu al cetăţii. Arcul
din dreapta a fost micşorat în vremea lui Constantin Vodă Brâncoveanu iar cel din stinga a fost închis complet către sfîrşitul
sec. al XVIII-iea. De fapt cele mai multe din pilele cruciforme, construite de Mircea Ciobanul (1545-1554; 1558-1559),
au fost corrwletate, în a doua jumătate a sec. al XVII-~ea, cu
stîlpi executaţi din cărămidă îngustă şi bine arsă.
Pătrunzînd ]n traveea uI'Illătoare se ajl.llil.ge în zona de unde
au început cercetările Palatului Voievodal. In 1953 şi apoi în
august 1967, în această încăpere s-au .trasat primele secţiuni.
Straturi groase de moloz umpleau, ipînă ~roape de arcele laterale, 1aceste singure vestigii a:le palatului cunoscute fa acea
dată. Acum încăiperea se impune rprin cantitatea remarcabilă
a părţilor originale. Toată jll!Illătatea de vest, începînd cu pereţii din bolovani de rlu şi cărămidă, cu arcele dublouri, bolţiile, datează dela jumătatea sec. 1al XVI-lea. In faţă atrage
atenţia peretele din piatră a:l cetăţii lui Vlad Ţepeş. Aleea de
vizitare se aşteme peste zidul de aipus al cetăţuii iniţiale, dublat
de un perete făcut din bo1ovani de rlu. lntr-o vitrină şi-au găsit
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locul clteva sfeşnice ,din lut medievale, unul din ele avînd incizat numele meşterului olar, „Mihai". O a!ltă vitrină conţine
bombarde din piatră, găsite în apropiere, laolaltă cu fragmentele de vase dela sfîrşitul sec. al XVI-iea. Ultima vitrină poartă
craniile a doi bărbaţi, în vîrstă de 35-40 de ani, decapitaţi
în sec. XVII-XVIII. Ele au fost găsite chiar în locul unde
se află expuse. Se cunoaşte faptul că în imediata vecinătate a
Curţii se afiJa butucu1l de execuţie. ClJdletele unor mari boieri,
executaţi acolo, erau expuse pe zidurile Curţii, sau pe poarta
acesteia, pentru a fi văzute de către orăşeni. Multe din aceste
cranii erau apoi aruncate, aşa cum s-a întîmplat şi cu cele
de faţă.
Ultima travee, cea de nord, se prezintă ca o veritabilă exipoziţie privind evoluţia tehnicii de construcţie la Bucureşti în
sec. XIV-XIX. ln dreapta se conturează, sub nivelul culoarului de vizitare, fundaţia 1'aturii de nord a rpr.imei cetăţui executată din cărămidă. ln stînga, peretele vestic al cetăţii, înăl
ţat din bolovani de rlu, iar în faţă una dintre cele mai frumoase mărturii ale tehnicii de construcţie dela jumătatea sec.
al XVI-iea : rînduri de cărămizi separă şi încasetează .bolovani
sau dale de piatră după vechea metodă romano-bizantină. Lingă
arcul dublou, construit în aceeaşi tehnică, meşterii lui Grigore
Ghica au adăugat un a:It arc, făcut însă numai din cărămidă.
La rlndu'l său, proprietarul acestui teren, cumpărat la mezatul
din 1798, făcîndu-şi casă cu parter şi etaj, a consolidat şi el
bolta cu un nou arc dubllou. Nivelul lui de pornire este însă
mU!lt mai sus, lăsÎlnd să se înţeleagă faptul că la acea dată
pivniţa începuse să se UlllJ)le cu moloz. Este un duhlou făcut
din cărămidă de slabă factură, cu rostul finisat neglijent. Avansînd în acest culoar luminat de razele soarelui ce pătrund prin
ferestrele înalte, boltite, se ajunge în jumătatea răsăriteană a
hrubelor domneşti. Zidul de bolovani încasetaţi a disipărut. ln
locul lui se menţine pereteile cetăţii făcut clin bolovani de rîu
şi cărămidă. Cele două mari faze de construcţie ale cetăţii,
datorate anilor 1458--1459 şi 1476-1480, sînt evident conturate. Partea inferioară a peretelui ,p.remtă un aspect diferit,
faţă de jumătatea 'lui de sus, acolo unde cărămida începe să fie
dispusă în şiruri orizontale. Pe un painou de cristal este transcris
citatul din Cronica slavă a Moldovei, în care se vorbeşte despre
ocuparea Cetăţii Bucureştilor de către Ştefan cel Ma.re, domnul Mdldovei, în noiembrie 14 73, despre faptu:! că aici se a.fila
familia domnului Ţării Româneşti, Radu cel Frumos, averile şi
steagurile acestuia. Valorificlndu-se spărtul'a făcută de o ·gheţărie modernă s-a amenajat ieşirea din acest subsol, printr-o
uşă asemănătoare cu aceea păstrată în peretele estic al cetăţii,
fui traveea aiăturată. De pe scara de lemn, ce conduce spre
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parterul palatului, o ultimă pnv1re surprinde în tăcerea lui seacest veritabil sanctuar voievoda!l din Bucureşti.
Din acest loc circuitul cuprinde două variante. La stînga,
pe un culoa.T ,amenajat pentru a permite studierea faţadei exterioare a cetăţii, se merge spre sectorul bazinetelor. Aleea trece
chiar peste un astfel de bazin făcut din cărămidă, cu adîncimea
de 3 m. A fost găsit wnplut cu moloz, cahle de sobă, vase din
lut şi numeroase farfurii orientale, întregul material datînd din
prima jwnătate a sec. al XVII-iea. Traseul conduce prin sub~urile unei case făcută în jurul anului 1800 unde vestigiile
Palatului Voievodal au fost înglobate sau au iprimit un acoperămînt din beton. Cercetările au permis descoperirea celei mai
vechi conducte de apă care alimenta cetatea în sec. al XV-iea.
Imcrise într-o suprafaţă modestă s-au găsit trei bazinete, două
conducte de apă şi un cuptor de mari dimensiuni :pentru încăl
zirea unui cazan. Intregul ansamblu de construcţii a fost demolat către jumătatea sec. al XVII-iea, fiind afectat de marele
incendiu produs în 1660, cu ocazia scoaterii lui Gheorghe Ghica
din domnia Ţării Româneşti. Cîteva trepte permit pătrunderea
în curtea dregătorilor, desfăşurată pe o suprafaţă de cca.
200 mp. Pe dreapta se ridică fundaţiile caseJlor construite de
Gheorghe Duca în a doua jumătate a sec. al XVII-iea, avîndu-1 ispravnic pe viitorul domn Şerban Cantacuzino. Pe stînga
se poate urmări peretele de nord al cetăţii şi al subsolurilor
palatului cu 'lăcaşele ferestrelor prelungi şi înguste. O nouă
scară duce spre camerele domneşti ale parterului pa!latului.
Cel de al doilea traseu, ieşind din subsolurile palatului îşi
începe firul urcînd scara din dreapta, avînd permanent alături
faţa exterioară, acoperită cu tencuială albă, a cetăţii lui Vlad
Ţqp~. 'ln faţă se desfăşoară fundaţia din piatră a unui zid
adăugat după marele asediu din 1476, odată cu construirea a
două încăperi pe latura de est a cetăţii. Modificările ulterioare
au făcut să dăinuiască numai această fundaţie şi cea a peretelui de sud, celelalte fiind demantelate. Prima încăpere întîlculară
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nită pe acest traseu este boltită, cu urme de tencuială galbenă
sau cenuşie. In colţul de nord-est se distinge hornul sobei, ală
turi de care se află o nişă de mari dimensiuni. Lăcaşul unei
uşi permitea accesul spre camerele de răsărit sau s.pre biserica
Buna Vestire. Cea de a doua uşă, conduce într-o altă încăpere
cu suprafaţa de 'J2 mp. Este una din cele mai complete camere
păstrate la parterul palatului. Ca şi cea precedentă, şi aceasta,
este acoperită cu o boltă semicirculară sprijinită pe lunete larg
deschise. Peretele de sud, care participa la faţada palatului, a
fost segmentat de ferestre înalte şi înguste. Cel de est a avut
iniţial o fereastră şi o uşă, înlocuite la începutul sec. al XVIII-iea,
cu o altă uşă şi o fereastră, dotate cu ancadramente din
piatră. Urmele unui incendiu ~ar evidente pe aceste ancadramente înnegrite şi înroşite de foc. Pe latura de nord se afla o
fereastră, ulterior transformată în firidă, iar pe peretele de
vest lăcaşul uşii de legătură cu sala cea mare a divainului. Cercetîndu-se cu minuţiozitate această încăpere s-au observat amprente de inele sigilare ldin ,sec. al XVII-iea, depuse în tencuiala crudă ce acoperea peretele de vest. Sala cu lunete sugerează în bună măsură spătăria mare sau spătăria cu stele amintită în cronicile scrise în timpul domniilor lui Şerban Cantacuzino (1678-1688) şi Constantin Brâncoveanu (1688---1714).
Dim aceste două săli boltite se ajunge la parterul părţii vechi
a palatului. Pavimentul este mai sus decît cel al camerelor deja
amintite. Elementul central este ma.rea sa:lă a divanului, indicată, în urma irenovării, cu o .pardoseală de marmoră albă. Suprafaţa de 300 mp. este străjuită numai de peretele de est,
cioplit şi el cu bruta:litate în sec. al XIX-iea şi de peretele din
colţul de nord-vest. Acesta din urmă confirmă existenţa în sala
divanului a aceluiaşi tip de 'lunete existente în încăperea ală
turată. Două ferestre, deschise spre cuioarwl de nord, mai păs
troo.ză. lăcaşele de fixare a ramelor de fier. Pe cantul lor se
vede stratul de tencuială aJbă care acoperea probabil întreaga
încăpere. Sala tronului ocupă spaţiul corespunzător celor două
travee de sud ale subsolului, fiind o încăpere extrem de înaltă.
Dincolo de ea, spre vest, se deschideau cîteva camere, ocupate
probabii de către domn. Importanţa să:lii tronului este deosebită, căci toate marile evenimente politice dezbătute timp de
mai multe decenii la Curtea Domnească din Bucureşti se leagă
de acest loc. Diplomaţi, oameni de cultură europeană au fost
primiţi de voievozii Ţării Româneşti în sala centrală a palatului. Incepînd cu francezul Pierre Lescafopier ( 1574) şi continuînd cu Deodot Baksic, contele Ludovic de Marsigli, cu fordul Paget, cu soli ai popoarelor din Balcani, numeroşi oaspeţi

https://biblioteca-digitala.ro

81

au păşit În sala divanului bucurîndu-se de larga ospitalitate a
românilor.
Platforma parterului pailatului ocupă şi alte încăperi. ln colţul de nord-vest se găseşte marcat, prin înălţarea vechilor fundaţii, paraclisul Sf. Ioan, al cărui pla.n dreptunghiular a fost
înscris pe o placă de cristal. Privind faţa nordică a zidului sălii
tronului se desprinde o mică suprafaţă cu resturi din fresca
aşternută în sec. XVII-XVIII. Dungi roşii şi negre indică
partea inferioară a U1Dor falduri de draperie. Pe întreaga suprafaţă a parterului au fost e"J>USe fragmente de coloane, trepte
din piatră sau marmoră, ancadramente de uşi şi ferestre, capitele şi socluri specifice stilului brincovenesc. Prin cîteva citate
şi descrieri datorate martorilor oculari este sugerată funcţiona
litatea fiecăreia din aceste încăperi. Din acest loc privirea se
îndreaptă spre str. Soarelui, străjuită pe partea stingă de Palatul Doamnei, ridicat de Ştefan Cantacuzino ( 1714-1715), iar
pe partea dreaptă de casele de tîrgoveţi, construite după 1800
şi transformate în a doua jwnătate a sec. al XIX-iea. Reţine
atenţia balconul din fier adăugat în 1874.
Latura nordică a muzeului este străjuită de cele trei corpuri
de case restaurate în 1973, iar cea vestică de casa cu geainlîc,
ridicată în 1970-1971 peste o pivniţă dela începutul sec. al
XIX-lea.
O scară de lemn permite accesul de pe terasa parterului la
vestigiile dela etaj. Primul obiectiv este bolta uneia din camerele parterului, perforată de lăcaşul hornului de sobă. Peretele
din faţă deţine cota cea mai înaltă a vestigiilor domneşti. El
separă două mari încăperi, purtînd pe faţa de sud urme de
tencuială, straturi de var afumate în timpul unor incendii din
sec. al XVIII-iea. Intervenţiile datorate sec. al XVIII-iea se
vădesc cu uşurinţă în spargerea uşii prin tăierea zidului original, în traruformarea firidelor, şi ele acoperite cu tencuială
82
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Pe peretele de vest, protejat de copertina din beton, se păs
un tablou cu dimensiunile de 2 X 2 m. Pe fun.dalul maroniu pictorul a înfăţişat un aspect de taibără militară. In primul plan apare un voievod călare, îmbrăcat în uniforma sec.
al XVII-lea. ln planul al doilea cîteva corturi şi ostaşi. Pictura
este aşternută pe zidul făcut după 1800, păstrlnd caracteristicele primei jumătăţi a sec. al XIX-dea.
Ultima terasă aflată în circuitul muze:istic oferă o vedere
asupra casei atribuită lui Constantin Mavrocordat, de la mijlocul sec. al XVIIl-Iea, înglobată ulterior în ansamblul Hanului
Manuc, şi a bisericii Cmţii Domneşti. Spre 1J1ord, umbrite de
blocuri modeme, se află vestigiile caselor domneşti, adăugate
palatului în a doua jumătate a sec. al XVI-lea. Se disting pereţii laterali făcuţi din cărămidă şi bolovani de riu şi stîlpii
care împărţeau subsolu1 în două nave orientate nord-sud.
De aici, pe aceeaşi scară, se revine pe plartfonna parterului
şi prin camera boltită se trece spre camerele de răsărit ale edificiului. Affaţi pe primele trepte atenţia este atrasă de peretele
din faţă, în care se conturează arcul culoarului de legătură între biserica Buna Vestire şi camerele palatului. Din sec. al
XVI-lea şi pînă către mijtocul sec. al XVIIl-lea, locul acesta
a fost străbătut de către toţi voievozii Ţării Româneşti. In
forma actuală zidul datează din vremea lui Constantin Vodă
Brâncoveanu, marcînd extrema estică ,a Palatului Domnesc.
ln dreapta se deschide o sală lungă cu bolţi avella, făcută în
primii ani ai sec. al XIX-lea, folosindu-se pe partea de vest,
peretele palatului. Tot dela edificiul domnesc s-au luat coloanele din piatră, dintre care cele din mijloc au rămas pe locurile lor, din sec. al XIX-lea pînă în prezent, celelalte două fiind
reamplasate în timpul recentei restaurări. Din această sală cu
coloane se coboară în două pivniţe amenajate în sec. al XIXlea, în fiecare din ele putînd fi văzute fundaţiile zidurilor domneşti. De fapt aleea de circulaţie trece în aceeaşi sală peste
fundaţiile camerelor şi ale foişorului de est. Pe cantul ferestrei
lungi, tăiată la capul zidului din sec. al XVII-iea, s-au găsit
suprafeţe de tencuia.Jă albă pe care era zgrafitat, cu litere chirilice, numele „Matei". Urmele de tencuială dovedesc că faţada palatului nu prezenta cărămida aparentă, ci era acoperită
cu un mortar alb, ca şi cele mai multe din camerele dela parter şi etaj.
Parcurgerea acestor succesiuni de vestigii, care reclamă aproape două ore, permite o vastă evocare a celor mai importainte
momente din istoria Ţării Româneşti. lncepînd cu voievozii
83
celei de a doua jumătăţi a sec. al XIV-lea şi continuînd cu
trează
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Ţepeş, Laiotă

Basarab, cu domnitorii sec. XVI-XVII, Curtea
a cunoscut o continuă dezvoltare dovedită prin
mărturiile materiale conservate în acest muzeu. Totodată vestigiile îndlnite pe traseul muzeistic concură la inţelegerea stării
trunchiate în care se păstrează astăzi cel .mai mare edificiu
medieval din Ţara Românească. Fiecare din obiectele sau din
crîmpeiele de zid asamblate în prezentul circuit muzeal reprezintă un mesaj prin veacuri al zbuciumatei istorii a Bucureştilor.
Domnească
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Le rnusee „Curtea Veche" (L'Ancienne Cour) a ete inaugure le 27 avril 1972. Deploye sur une surface d'environ
.'.iOOO m2, le musee conserve et presente Ies vestiges des plus
importantes constructions medieva:les de Bucarest, datant des
siecles XIV-XVIII, ainsi que des temoignages de l'existence
de l'homme sur ce territoire fongtemps avant la creation de
la viile. Les premiers temoignages signales a '1' occasion des recherches entreprises ipar Ies specialistes du Musee d'histoire du
municipe de Bucarest, datent de l'epoque neolithique. Viennent
ensuite Ies habitats hallstattiens et daces, sur lesquels s'est forme
le village prefeodal des sieales III-IV de notre ere. Aux VI
et VII siecles toute la zone de l'actuel centre de la capitale
etait occupee par un habitat forme de nombreux logements.
Des ternoignages archeologiques attestent l'existence a Bucarest,
sur la rive gaoche de la Dîmboviitza, d'un des plus pW.'isants
habitats feodals de la periode du debut, des siecles IX-XI,
du centre de Ila Plaine roumaine. Des deoouvertes numismatiques confirment aussi la continuite de vie aux siecles XI-XIII.
Du village qu'il fut au debut, Bucarest s'est transforme lentement dams un habitat urbain pendant Ies siedes XIV-XV.
Dans ce processus, Ies citadelles construites dans le voisinage,
ont eu un role important.
La premiere fortification a ete elevee dans la seconde moitie
du XIV-ieme siecle, comme point de controle des routes commerciales qui liaient Ies viHes de Transylvanie et de !'Europe
centrale a 1'0rient. Cette citadclle construite en briques, ayant
une surface d'environ 160 m 2, a commence aussi a jouer un
role politique, accueillant temporairement la Cour :princiere.
Dans Ies annees 1458-1459 le voivode Vlad Ţepeş a fait
construire, sur le meme endroit, une citadelle en pierre ayant
une surface d'environ 700 m 2. De la Dracula pouvait rnieux
survei:ller Ies mouvements des troupes ottomanes sur le Danube,
que de Tîrgovişte. Assiegee plusieures fois, fa Citadelle de Bucarest a ete resta.uree entlre Ies annees 1476-1480, etant denommee aussi „Cetatea Nouă" (la Citadelle Nouvelle). L'edi-
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fice avait le plan rectangulaire, avec une cour interieure, et des
sous-sols amenages sur tous Ies quatre câtes. A partir du
XV-ieme siecle de nombreux princes regna.nts de Valachie ont
prefere la residence de Bucarest. Mais celui qui eut il'imitiative
des amples transformations du Palais princier fut le prince
Mircea Ciobanu'! (1545-1554; 1558-1559). II a abandonne
le plan initial, en faisant construire le palais avec des sous-sols
composes de quatre travees et I'eglise de la Cour princiere,
qui existe encore de nos jours dans la rue 30 Decembre. De
cct edifice a eclate la grande guerre a.nti-ottomane, conduite
par Mihai Viteazu:! ( 1593-1601), voi'vode dont le regne a ete
marque rpar la ipremiere union, sous un seu1 sceptre, de la Valachie, de la Transylvanie et de la Moldavie.
Pillee ipar Ies armees etrangeres, touchee par Ies incendies,
la Cour de Bucarest, qui occupait une surface de 25.000 m 2,
a ete rebâtie par Matei Basarab, apres 1640. Des vastes travaux sont dus aux princes regnants : Grigore Ghica, Gheorghe
Duca, Şerban Cantacuzino.
La Cour princiere de Bucarest a connu une periode d'ample
developpement pendant le regne de Constantin Brâncoveanu
(1678-1714) et de Ştefan Cantacuzino (1714-1715). L'element central, le Pafais, a ete orne de colon.nes en pierre, d'un
escalier em marbre, de peintures. Des visiteurs autrichiens, anglais, russes, franc;ais, suedois, polonais, ont ete rec;us a la Cour
princiere par ies voi'vodes de V alachie.
Au XVIll-ieme siecle, cet edifice qui occupait environ
3.000 m 2, commenc;a a tomber en ruine. Les incendies des
a.nnees 1718-1719, le tremblement de terre de 1738, Ies occupations etrangeres des annees 1716, 1737, 1769, ont amene le
vaste palais au bord de l'ecroulement. En 1775, le prince regnant Alexandru Ipsilanti a construit un nouveau edifice sur la
colline Mihai V odă. A partir de 0ette date, la residence des
bords de la Dîmbovitza sera denommee „Curtea Veche". En
1798 le prince regnant Constantin Hangherli vend aux encheres tout le territoire de fa „Curtea Veche". C'est ainsi qu'on
a cree plus de 50 jpetites proprietes et on a trace de nouvelles
rues. Certains proprietaires ont utilise 1es rnurs des edifices
princiers pour leurs ipropres maisons, d'autres Ies ont demolis.
En aout 1967 le Conseil Popullaire du Municipe de Bucarest a initie un vaste travai:l de recherche et de mise en valeur
de la zone de la „Curtea Veche". A la suite de cette initiative
on a decouvert aussi Ies vestiges qui constituent le Musee
„Curtea Veche".
Le cadre generai est donne par !'aspect d'un edifice en ruine,
qui brise ae front de la rue, en creant une ambiance particuliere. Les murs historiques, qui gardent la nuance rouge de
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la brique, se distinguent de ceux eleves au XIX-ieme siecle,
qui sont recouverts d'une couche de crepi blanc. Des lambeaux
de marbre d6limitent le vestige des adjonctions reclamees par
la recente conservation et restauration. Un recouvrement en
beton broche Ies murs de l'etage, en protegeant une granrie
partie du vieux palais. Quelques terrasses, qui sont disposees
successivement, concourent, tant a obtenir un circuit de musee
qu'au recouvrement des chambres princiers. Etant ouvert par
tous Ies cotes, le monument participe directement a l'aspect
d'une grande zone, representant le message historique de cette
vaste construction medievale.
L'acces du musee se trouve dans la rue 30 Decembre, dans
le voisinage irnmooiat de l'eglise „Buna Vestire" et du „Hanul
Manuc". L'allee, carrelee avec des plaques en pierre qui proviennent de :la carriere d'Albeşti, correspond au trajet de la
ruelle de la Cour princiere. Le niveau auquel se trouve a present la ruelle represente le niveau de cette importante rue
medievale a la fin du XVII-ieme siecle et au commencement
du XVIII-ieme siecle. Les sections archeologiques ouvertes dans
ce secteur ont prouve que l'ancienne ruelle etait recouverte
d'un lit en brique et en mortier sur lequel on avait place des
dalles en ipierre. Les empreintes de certaines dalles ont ete
retrouvees dans le voisinage immooiat des escaliers d'entree
dans l'enceinte du musee et ont impose le carrelage de tout
le trajet avec de la pierre d' Albeşti, carriere intensement sollicitee par 1a Cour de Bucarest au XVII-ieme et au XVIII-ieme
siecle.
Deux murs ;para!lleles, longs, construits en briques, indiquent
Ies terrasses du jardin qui se trouvait devant le Palais. C'est la
zone qui a beneficie constamment des soins des seigneurs de la
Cour. Pendant le regne du prince Constantin Brâncoveanu, ce
jardin, ainsi que .Jes autres jardins du cote nord, se trou\raient
sous la garde d'un corps de jarcliniers, connaisseurs du style
horticole italien. Du tapis d'herbe verte s'elevent Ies fondations
en briques des maisons bâties au commencement du XIX-ieme
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siecle, sur Ies ruines de la cour princiere. Seulement vers le
coin du sud-ouest ressort Ie plan du grand belvedere, bâti au
XVII-ieme siecle et qui occupe une surface de 72 m 2. Certaines donnees indiquent Ie fait que pres de ce belvedere s'elevait l'escalier en marbre du Palais. Le second belvedere, de d.imensions plus reduites, se trouvait au-dessous de I'actuelle salle
a colonnes, ses murs de fondation etant abrites dans cette piece.
Dans la seconde moitie du XVII-ieme siecle Ies dewc belvederes ont ete !ies par une loggia, entouree de colonnes en pierre,
ciselees de motifs floraux. Les chapitawc et Ies socles conformes
awc style de l'epoque du prince Brâncoveanu suggerent, tant la
hauteur de cette galerie exterieure, que son elegance remarquable. De Ia decoration en pierre a ete recuperee la colonne
qui se trouve maintenant a l'entree du musee ainsi que Ie socle
d'une autre colonne.
Le premier secteur du musee est celui des châteaux-forts des
sieclcs XIV et XV et du sous-sol du Palais. L'acces s'effectue
au-dessous d'un couloir voute, amenage en 1972 sur Ies fondations decouvertes pendant Ies recherches.
La realisation de cette construction a ete imposee 1pour proteger I'ancienne entree, gardee comme piece de musee, et le
nouveau escalier, qui assure I'entree da.ns Ies pieces du monument. A gauche, fermee d'un parapet en brique, on voit I'entree
initiale, amenagee au XVl-ieme siecle avec de grosses pierres
de riviere et des briques, et rebâtie dans la seconde moitie du
XVII-ieme siecle seu!lement en brique. La stratigraphie de la
section aircheologique ouverte dans cette portion, indique la
pente de descente de la vieille entree de Ia cave. En merne
temps que l'amenagement de Ia loggia on a aussi transforme
l'entree du sous-sol, en effectuant un escalier en colimac;on,
ayant directement acces au parterre du palais.
Du cote droit, contre Ie mur en grosses pierres de riviere, se
trouvent 1Ies marches en rpierre de l'escalier qui mene vers deux
portes en fer, tOUJtes Ies dewc a.ppartenant a des bâtiments du
XIX-ieme siecle qui se trouvent dans cette zone. En descendant de 2,20 rn. on arrive dans Ies sous-ools du Palais princier.
En fait c.'est !'un des secteurs Ies plus importants de tous Ies
vestiges. Quatre nefs au plafon volÎte, separees par de larges
arcs avec Ies ifaisceawc de lumiere orientes vers Ies zones Ies
plus interessantes, s'imposent tant par l'ampleur des pieces,
que rpar la hauteur de :plus de 5 m. du sous-sol tout entier.
L'utilisation de ces pieces a ete fort variee. Au debut elles
ont servi comme resserre pour Ies a'1imemts necessaires a la Cour
prindere. Au XVII-ieme siecle elles etaient utilisees aussi pour
l'emprisonnement de certains boiards des plus coupables en fait
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de politique. Le chroniqueur officiel du prince Constantin Brâncoveanu mentionne qu'etant amene de Constantinople enchaîne, a c.ause des denigrations qu'il proferait contre le prince,
Staicu Mecişanu a ete enferme et juge dans Ies caves du soussol du palais. C'est toujours la qu-ont ete transferes, dans l'etc
de l'annee 1765, pendant l'insurrection des habitants de Bucarest, ies bolards enfermes dans la prison princiere. Au XVIIIieme siecle Ies sous-sols abritaient le tresor de la Valachie. Des
caisses verrouillees, pleines de monnaies en or, etaient sorties
chaque annee de Iă. pour etre envoyees comme tribut ă. la Porte
Ottomane. Mais l'importance de ce secteur est surtout due a
la valeur des vestiges qu'il contient. Des l'entree, un grand parapet en cristal protege le mur en brique sur iequel on voit
I'empreinte de la voute originale. Ensuite, pour .preciser Ies graves mornents par lesquels est passe le monument au commenc.ement du XIX-ieme siecle, en beneficiant du mur gauche,
completement rebâti, on a expose des objets qui ont appartenus
Ottomane. Mais l'importance de ce secteur est surtout due a
trouve place des outils en fer, des vases, des pipes du debut du
XIX-ieme siecle trouves dans cette ipartie du palais. Une note
a part est donnee ipar Ies deux fragments de vases en faience
anglaise sur lesquels ont ete imprimees des figures de citadins
de Bucarest de la premiere rnoitie du XIX-ieme siecle, ainsi que
Ies silhouettes des eglises St. Dumitru - Poste et Stavropoleos,
des rnonuments qui se trouvent dans Je voisinage de la „Curtea
Veche". Un panneau en cristal presente le contour de la Cour
princiere, ainsi qu'elle se degage du plan russe de 1770 et du
plan autrichien dresse en 1791. Le cotrloir large, realise en
dalles en ipierre d'Albeşti, pour indiquer le circuit du rnusee,
conduit vers l'anc.ienne entree. Etant comprise au dessus du
pavage de la rue „Soarelui" elle r ;t mieux con.servee. L'entree
est flanquee de murs executes en briques et en grosses pierres
de riviere, ayant sur le cote ouest une niche en forme de voute,
coupee en deux par la fondation d'un mur erige apres la vente
de la Cour, en 1798. II par~t que dans le voisinage a fonc-
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tionne une ipharmacie car dans cette wne on a trouve de nombreux recipients pharmaceutiques, qui sont aussi exposes dan!i'
une vitrine. L'extremite ouest de la nef conserve une surface du
pavage en briques qui existait au XVII-ieme siede.
De la on passe dans la nef suivante ainsi que sur un esca!it'r
en bois qui monte vers la chambre des '1ogements prefeodaux_
et feodaux du debut. Ce sont deux pieces ajoutees au XVIIIieme siecle. Le pavage de la premiere piece a superpose un
logement du IV-ieme siecle et celui de la piece de gauche, u11e
maison des siecles X-XI, vestiges qui appartiennet a des habitats humains fort etendus. Le contour des Iogements feodaux
du debut se trouve marque au niveau ou ii a ete surpris. Dans
Ie coin sud-est se trouve I'âtre, fort brUie. Pour permettre la
. comprehension des grandes etapes d'habitation anterieures a
l'ooification de la cite medievale, on a dre~e sur un ipanneau.
en cristal une 6bauche des decouvertes des siecles, IV, VI-VII
et IX-XI de Ia zone de Ia „Curtea Veche". Dans deux vitrines sont exposes des vases en argile, des poids du metier a
tisser, des pouipees en terre cuite, des loupes en fer, le tout
d.ecouvert pendant ies recherches. Dans la premiere de ces vi-·
trines se trouve :la fibule en bronze trouvee dans la rue „Soarelui" au no. 6, dans un logement des siecles VI-VII.
Un objet de musee conserve in-situ est la baignoire en bois,.
travahllee dans Ies premieres annees du XIX-ieme siecle.
En sortant de cette piece, sur le second escalier, on :remarque,.
a gauche, la section pratiquee dans 1les murs du Palais et de la'
citadelle, au XIX-ieme siecle. Au debut, le mur de la citadeHe·
a ete construit avec de grosses pierres de riviere, son epaisseur
etant a cet endroit de O, 70 m. Apres la reconstruction imposee·
par le siege de novembre 1476, le mur a ete consolide en ajoutant un second mur realise en grosses pierres de riviere et en
briques. Ainsi, au debut du XVl-ieme siecle, Ie cote nord de
Ia citadelle avait une epaisseur d'environ 1 m.
La travee qui s'ouvre a, devant elie, le mur est de la cite,
realise en pierre, qui est peree d'une porte de petites dimen-·
sions. Le cote gauche de la piece est forme de vestiges · originaux, le cote droit etant en grande mesure restau.re. Dans Ies.
vitrines ont ete exposes des objets qui se rapportent a la technique de construction de l'epoque medievale. On rencontre ici
des briques de pavage carrees, recouvertes d'email vert fonc·e,
hexagonales, briques ayant l'une des extremites arrondie, qui•
proviennent de la bande qui omait fa fa<;a.de de l'edifice, des.
tuiles et des fragments de c.onduites d'eau etc.
La partie la plus interessante de cette nef est :l'extremite
de l'est, OU a ete precisee, pour '1a premiere fois, la supeqJOsition des deux cita.delles feodales. Ici, a une clistance de 5,5 m.
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au-dessous du mveau actuel des volÎtes, on a decouvert, en
1969, les fondations du cote est de la premiere citadeBe elevee
au XIV-ieme siecle en briques et en mortier. Le mur a une
epaisseur de 0,75 m, etant protege vers l'exterieur par un fosse
de defensse de plus de 2,5 m. largeur. 11 lui est superpose la
fondaition en grosses pierres de riviere de la citadeHe elevee par
Vlad Ţepeş en 1458-1459. Sur le 1panneau en cristal, place
sur le mur voisin, est trace en rouge Ie contour de la premiere
forteresse Bucarestoise et le rapport de celle-ci avec la c.itadelle
ou a ete emis 1'00.it du 20 septembrie 1459, document qui comprend la iplus ancienne attestation ecrite du nom de Bucarest.
Dans fa vitrine voisirne sont presentes des fragrnents de vases
trouves dans le fosse de defense et des morceaux de tuiles qui
rec.ouvraient la petite forteresse. La seconde vitrine comprend
quelques-uns des nombreux vases en argile decouverts dans
deux fosses qui se trouvaient 'du cote est de la citadelle de Vlad
Ţepeş. Le materiei a,ppartient a Ia seconde moitie du XV-ieme
siecle. Mais, ainsi que .le monument tout entier, ceitte travee a
aussi enregistre certaines modifications. Sur Ie mur de l'est
meme on a conserve encore une bonne ipartie d'un mur ajoute
au milieu du XVIl-ieme siecle, qui a double le mur en gros~es
pierres de riviere de la citadelle. L'arc de droite a ete diminue
au temps du prince Constantin Brâncoveanu, et celui de gauche
a ete forme completement vers la fin du XVIII-ieme siecle. En
fait, la majeure partie des piles en forme de c.roix construites
par Mircea Ciobanul ( 1545-1554 ; 1558-1559) ont ete completees, dans la seconde moitie du XVII-ieme siecle par des
piliers executes en briques plates et bien cuites.
En penetrant dans la travee suivante on arrive dans la
zone d'ou ont commence Ies recherches concemant Ie Palais
princier. C'est dans cette piece qu'en 1953 et puis en aout 1967
ont ete tracees Ies premieres sections. Des couches epaisses de
plâtras remplissaient, presque jusqu'aux arc.s lateraux, ces seuls
vestiges du palais connus jusqu'ă. cette date. A l'heure actuelle,
la piece s'impose par '1a quantite remarquahle des parties ori-
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ginales. Toute la moitie ouest, en commenc;ant par les murs en
grosses pierres de riviere et en briques, les arcs doubles, les
voutes, datent du milieu du XVI-ieme siecle. En face, c'est
le mur en rpierre de la citadelle de Vlad Ţepeş qui attire l'attention. L'allee de visite passe sur le mur ouest de la citadelle
initiale, double d'un mur fait en grosses pierres de riviere. Dans
une v1trme sont exposes quelques chandeliers med.ievaux en
argile, l'un d'eux portant grave le nom du maître potier „Mihai". Une autre vitrine contient des bombardes en pierre,
trouvees dans .Je voisinage, en meme tem,ps ques des fragments
de vases de fa fin du XVI-ieme siecle. Dans la demiere vitrine
on voit Jes crânes de deux hommes ages de 35-40 ans, decapites a la fin du XVII-ieme siecle. Ils ont ete trouves a I'endroit rneme ou ils sont exposes. On oonnait le fait que dans
l'immediat voisinage se trouvait la buche d'exec.ution. Les tetes
de certains grands boiards, executes la-bas, etaient exposees sur
Ies murs de la Cour ou sur la porte de celle-ci, pour etre vues
par Ies citadins. Beaucoup de ces crânes etaient ensuite jetes,
comme cela s'est aussi passe avec ceux mentionnes.
La derniere travee, celle du cote nord, se ipresente comrne
une veritab~e exposition concernant l'evolution de la technique
de c.onstruction a Bucarest aux siecles XIV-XIX. A droite
prend contour, au-dessous du niveau du couloir :de visite, la
fondation du cote nord de la ipremiere citadelle executee en
brique. A gauche, Ie mur ouest de 'la citadeJ.le eleve en grosses
pierres de riviere et, devant, l'un des plus beaux temoignages
de la technique de construction du milieu 'du XVI-ieme si~cle :
des rangees de briques separent et encastrent des grosses pierres
ou des daHes en pierre, d'apres l'ancienne methode romanobyzantine. A cote de fare double, construit avec la meme technique, Ies ouvriers de Grigore Ghica ont ajoute un autre arc,
mais bâti seulement en briques. A son tour, le proprietaire de
ce terrain achete aux encheres de 1798, en bâtissant une maison
avec ;parterre et etage, a consolide aussi la voute avec un nouveau arc double. Mais son iniveau de depart est beaucoup plus
eleve, d'ou on peut deduire qu'a cette date la cave avait deja
commence a se rempl.iT de plâtires. C'est un arc double construit
en briques de faible qualite, avec le joint d'un finissage negligent. En avan~nt dans ce couloir edaire par les rayons de
soleil qui ipenetrent par Ies hautes fenetres voutees, on arrive
dam la rnoitie est des souterrains princiers. Le mur en grosses
pierres en cassettes a disparu. A sa place se ma~ntient le mur
ele la citadelle, fait en grosses pierres de riviere et en briques.
Les deux grandes phases de construction de la citadelle, dues
aux annees 1458-1459 et 1476-1480, sont evidemment pre-
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<:1sees. La partie inferieure du mur presente un as.pect different
par rapport a l'autre moitie, fa ou Ies briques cornrnencent a
·etre disposees en rangees horizontales. Sur un panneau en cristal est transcrit le passage de la Chronique slave de la Moldavie
-ou l'on parle de l'occupation, en novernbre 1473, de la cite de
Buc.arest par Ştefan cel Mare (Etienne le Grand) prince regnant de Moldavie, et du fait que la famille du prince regnant
de la Va!lachie, Radu cel Frumos, (Radu le Beau) se trouvait
Ia, ainsi que Ies richesses et Ies drapeaux de celui-ci. Mettant
en valeur la breche effectuee par une glaciere moderne, on a
arnenage la sortie de ce sous-sol avec une porte semblable a
celle qui se trouve dans le mur est de la citadelle, dans la
travee voisine. Pe I'escalier en bois qui mene vers Ie parterre
du Palais, un dernier regard surprend, dans son silence seculaire,
ce veritable sanctuaire prinder de Buca.rest.
De cet endroit le circuit comprend deux variantes. A gauche,
par un couloir amenage pour permettre d'etudier la fa~ade
exterieure de '1a citadelle, on va vers le secteur des bassins.
L'allee passe meme sur un tel bassin fait en brique, d'une profondeur de 3 m. On l'a retrouve rempli de plâtras, de carreaux
pour poele, de vases en argile et de nombreuses assiettes orientales, tout le materiei datant de la premiere moitie du XVIlieme siecle. Le trajet mene a travers Ies sous-sols d'une maison
construite aux environs de 1800, ou Ies vestiges du Palais princier ont ete englobes ou ont re~u un recouvrement en beton.
Les recherches ont permis la decouverte de la plus anc.ienne
conduite d'eau, qui alirnentait la citadelle au XV-ieme siecle.
Inscrits dans une surlace modeste on a retrouve trois bassins,
deux conduites d'eau et un four de grandes dimensions pour
le chauffage d'une chaudiere. Tout l'ensemble des constructions
a ete demoli vers Ia moitie du XVII-ieme siecle, etant affecte
par Ie grand incendie qui s'est produit en 1660 a l'occasion de
la dechfance du prince Grigore Ghica du treme de la Valachie.
Quelques marches pennettent !'acces dans la cour des hauts
dignitaires, qui s'etend sur une surla.ce d'environ 200 m 2. Du
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cote droit se dressent les fondations des maisons construites dans
Ja seconde moitie du XVII-ieme siecle par Gheorghe Duca, dont
le prefet etait le futur prince regnant Şerban Cantacuzino. Du
cote gauche on peut suivre le mur nord de la citadelle et des
sous-sdls du palais, avec 1les longues et etroites ouvertures des
fenetres. Un nouveau escalier mene vers •Ies chambres .princieres du parterre du Palais.
Le second trajet, en sortant des sous-sols du Palais, commence en montant 'l'esca1ier de droite, ayant en permanence
a proximite le cote exterieur, recouvert de crepi blanc, de la
citadelle de Vlad Ţepeş. Par devant se d6ploie la fondation
en pierre d'un mur ajoure apres Ie grand siege de 1476, en
meme temps que la construction de deux pieces sur le cote est
de la citadelle. Les modifications ulterieures n'ont permis que
la conservation de cette fondation et de celle du mur du cote
sud, Ies autres etant demantelees. La premiere piece rencontree
sur ce trajet est voutee, avec des traces de crepi jaune ou cendre. Dans le coin nord-est on remarque la cheminee du poele,
a cote de laquelle se trouve une niche de grandes dimensions.
L'ouverture d'une porte permet I'ac.ces vers Ies pieces d'est ou
vers I'eglise „Buna Vestire". La seconde porte mene dans une
autre piece d'une surface de 72 mm 2. C'est l'une des plus
completes pieces coruervees au parterre du Palais. Celle-ci,
comme la precedente, est aussi recouverte d'une voute semicylindrique, soutenue par des Iunettes largement ouvertes. Le
ţnur du cote sud, qui participe a la fai;ade du palais, a ete
segmente par des fenetres hautes et etroites. Celui du cote est
a eu, au commencement, une fenetre et une iporte, remplacecs
au debut du XVIII-ieme siecle par une autre porte et une
autre fenetre pourvues d'encadrements en ,pierre. Les traces
d'un incendie sont evidentes sur ces encadrements noircis et
rougis par le feu. Sur le câte nord se trouve une fenetre, transforme ulterieurement en niche, et sur le mur ouest l'ouverture
de la porte de liaison avec la grande sale de l'Assemblee deliberante. Des minutieuses recherches ont conduit a la decouverte
dans cette ipiece des empreintes de bagues sigiUaires du XVIIieme siecle deposee dans le crepi grossier qui recouvrait le mur
ouest. La salle a lunettes suggere, en grande mesure, la salle
du trâ.ne a etoiles, mentionnee dans Ies chroniques ecrites dura:nt le regne de Şerban Cantacuzino (1678-1688) et de Constantin Brâncoveanu (1688-1714).
De ces deux salles voutees on arrive au parterre de l'ancienne
partie du Palais. Le pavage est plus haut que celui des pieces
deja mentionnees. L'element central est la grande salle de l'Assemblee deliberante, indiquee par le dallage en marbre blanc.
La surface de 300 m 2 est flanquee seulement par le mur est,
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qui a ete lui aussi brutalement endommage au XIX-ieme siecle,
et par le mur du coin nord-ouest. Ce dernier confirme l'existence,
dans la salle de I'Assemblee deliberante, du meme type de lunettes existentes dans la !Piece voisine. Deux fenetres ouvertes
vers le couloir nord gardent encore les traces des endroits de
fixage des cadres en fer. Sur leur chant on voit du crepi blanc,
qui recouvrait probablement toute fa piece. La saUe du treme
occupe l'espace correspondant aux deux travees sud du soussol, etant une piece extremement grande en hauteur. De l'autre
cote, vers l'est s'ouvraient quelques chambres occupees probablement par le prince-souverain. L'importance de la salle du
trone est exceptionnelle, car tous les grands evenements ipolitiques qui ont eu lieu durant plusieurs decennies a la Cour de
Bucarest sont !ies a cette piece. Des diplomates, des representants de la culture europeene ont ete re<;us par les voivodes de
la Valachie dans la salle centrale du Palais. En commen<;ant
par le fran<;ais Pierre Lescalopier et en continuant avec Deodot
Baksic, le comte Louis de Marsigli, avec le Lord Paget, avec
Ies ambassadeurs des peuples des Balcans, de nombreux invites
ont passe Ie seuil de la salle de l'Assemblee deliberante, en
beneficiant de l'hospitalite proverbiale des roumains.
La plate-forme du parterre du Palais est occupee aussi par
d'autres pieces. Dans le ooin nord-ouest se trouve marque, par
Ies anciennes fondations, la chapelle St. Jean, dont le plan
rectangulaire a ete inscrit sur une plaque en cristal. En regardant la fa<;ade nord du mur de la sa.He du trone on aper<;oit
une petite surface avec Ies restes de la fresque realisee au:x
siecles XVII-XVIII. Des rayures rouges et noires indiquent
la partie inferieure des plis d'une draperie. Sur toute la surface
du parterre ont ete exposes des fragments de colonnes, des marches d'escalier en pierre ou en marbre, des encadrements des
portes et des fenetres, des chapiteaux et des socles specifiques
au style du temps des princes Brîncoveanu. Par quelques mentions et descri.ptions dues aux temoins oculaires est sugg&ee
la fonction de chacune de ces pieces. De cet endroit le regard
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se dirige vers la rue Soarelui, flanquee a gauche par le palais
de la princesse, edifie par Ştefan Cantacuzino (1714-1715)
et du cote droit, par des maisons des habitants de la viI!e, construites apres 1800 et transformees dans la seconde moitic du
XIX-ieme siecle. Retient aussi l'attention le balcon en fer ajoute
en 1874.
Le cote nord du mmee est flanque par Ies trois corps ele
maisons restaurees en 1973, et celui d'ouest par la maison a
gallerie vitre edifiee dans Ies annees 1970-1971 sur une cave
qui datait du commencement du XIX-ieme siecle.
Un escalier en bois permet !'acces de la terasse du parterre
aux vestiges qui se trouvent a l'etage superieur. Le premier
objectif est !'intrados de la voute de l'une des pieces du parterre, perforee par l'emplacement de la cheminee du poele. Le
mur d'en face detient le niveau le plus eleve des vestiges princiers. II separe deux grandes pieces, portaint sur le cote sud
des traces de crepi, des couches de chaux enfwnees durant des
incendies du XVIII-ieme siecle. Les interventions dues au
XVIII-ieme siecle sont mises facilement en evidence par la
casse de la porte, par le per<;age du mur original, par la transfonnation des nichets qui sont auss.i recouvertes de crepi blanc.
Sur le mur du cote ouest, protege par le recouvrement en
beton, est conserve un tableau ayant Ies dimensions de 2 X 2 m.
Sur un arriere-plan de couleur marron le peintre a represente
un aspect de campement militaire. Au premier plan apparait
un prince a cheval habille de funiforme ·du XVII-ieme siecle.
Au second plan quelques tentes et des soldats. La peinture est
etendue sur le mur construit apres 1800, gaJrdant les caracteristiques de '1a ;premiere moitie du XIX-ieme siecle.
La derniere terasse qui se trouve dans le circuit du musee
offre une vue sur la maison attribuee a Constantin Mavrocordat, au milieu du XVIII-ieme siecle, englobee plus tard dans
l'ensemble du „Hanul Manuc" et de l'eglise de la Cour princiere. Vers le nord, ombrages par des edifices modernes, se
trouvent les vestiges des maisons rprincieres, ajoutees au palais,
dans la seconde moitie du XVI-ieme siecle. On distingue Ies
murs lateraux faits en brique et en grosses pierres de riviere
et Ies piliers qui partageaient le sous-sol en deux nefs orientees vers le nord-ouest.
De la, par le meme escalier, on revient sur la plate - forme
du parterre et, a travers la piece voutee, on passe vers Ies pieces.
de !'est de !'edifice. Lorsqu'on se trouve sur Ies premieres marches, l'attention est attiree par Ie mur d'en face, dans lequef.
se dessine l'arc du couloir de liaison entre l'eglise „Buna Vestire" et les pieces du ipalais. Depuis le XVI-ieme siecle et jusque
vers le milieu du XVIII-ieme, ces trajets ont ete parcourus par
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tous Ies voivodes de la Valachie. Dans sa forme actuelle le mur
date du temps du prince Constantin Brâncoveanu, marquant
l'extremite nord du palais princier. A droite s'ouvre une longue salle avec des voutes „avella", realisees dans Ies premieres
annees du XIX-ieme siecle, en utilisant dans la partie ouest le
mur du Palais. Toujours de '!'edifice .princier on a pris Ies colonnes en pierre, dont celles du milieu sont restees a leurs place,
depuis le XIX-ieme siecle jusqu'a present, Ies deux autres etant
remises a leurs pla.ces initiales pendant la recente restauration.
De cette salle a colonnes on descend dans deux caves amenagees au XIX-ieme siecle ; dans chacune d'elles on peut voir
Ies fondations des murs princiers. En fait, l'allee de circulation
passe dans la meme salle sur Ies fondations des pieces et du
belvedere de l'est. Sur le chant de la longue fenetre, coupee a
l'extremite du mur du XVII-ieme siecle, on a retrouve des
surfaces de crepi blanc sur lesquelles etait inscrit, en lettres
cyrilliques, le nom „Matei". Les traces de crepi prouvent que
la fac_ţade du ipalais n'offrait pas la brique apparente, mais etait
recouverte d'un mortier blanc comme la plupart des pieces qui
se trouvaient au parterre et a l'etage ~uperieur.
Le parcours effectue a travers ces succesions de vestiges, qui
reclame environ deux heures, permet une vaste evocation des
moments Ies plus importants de l'histoire de la Valachie. En
commencent par Ies voivodes de la seconde moiti~ du XIV-ieme
siecle et en continuant avec Vlad Ţepeş, Laiotă Basarab, avec
Ies princes regnants des siecles XVI-XVII, la Cour princiere
a connu un developpement continuei, prouve par Ies temoignages conserves dans ce musee. En meme temps, Ies temoignages
rencontres sur le trajet du musee concourent a la comprehension de i'etat tronque dans lequel on conserve aujourd'hui le
plus grand edifice medieval de la Valachie. Chaque objet cu
fragment de mur, assemble dans le present circuit du musee,
represente un message a travers Ies siecles de la troublante histoire de la ville de Bucarest.
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1. .La rue Soarelui en 1967, hebergeant au-desS10us de ses maisons
Ies vestiges des dtadelles et du Palais prinder.
2. Les maisons de la rue 30 Decembre no. 29-31, elevees au
XIX-ieme siecle sur le cote est du Palais princier.
3. „Piaţa de Flori" (MarchC aux fleurs) elevee sur le mur est de
l'enceinte de la „Curtea Veche".
4. Travaux de degagement des vestiges du Palais princier effectu-Ss
dans la periode 1967-1970.
5. Plan des const.ructions de la Cour prindere a la fin du
XVIII-ieme siecle.
6. Des vases des siec'les XV-XVIII pendant 1eur decouverte sur
le chantier „Curtea Veche".
7. Le mur en brique de la dtadelle et celui en grosses pierres
de la citadelle de Vlad Ţepeş.
8. Les fondations de la citadelle du XIV-ieme siecle superposees
par Ies murs du Palais prinder.
9. Le Voivode Vlad Ţepeş (1456---1462; 1476), le fondateur
de la citadelle de Bucarest.
10. Le mur en grosses pierres de Ia dtadelle de Bucarest.
11. Le parchemin du 20 Septembre 1459 qui comprend la plus
andenne attestation du nom de Bucarest.
12. Le câte ouest de la dtadelle de Bucarest.
13. Le prince Mircea Ciobanul (1545-1554; 1558-1559) le
fondateur du Palais princier.
14. La travee nord des sous-sols du Palais prinder.
15. Details de construction du XV-ieme siecle.
16. Les sous-'Sols du Palais princier pandant Ies travaux de restauration.
17. Amenagements du musee dans Ies sous-sols du Palais princier.
18. L'eglise „Buna Vestire", fondee pair Je prince Mircea Ciobanul.
19. Mihai Viteazul (Michel le Brave) (1593-1601) celui qui
realisa le premier l'union, sous un seul sceptre, de la Valachie,
de la Transylvanie et de la Moldavie.
20. Vue de la viile de Bucarest en 1688, ayant comme element
central la Cour prindere.
21. Le mur nord de la salle du trâne, construit au XVIl-ieme
siecle.
22. Les murs de la chape11e St. Jean Baptiste et de la salle
du trone.
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Fig. 23. Les grands fondateurs de la Cour prindere du XVII-ieme
sie ele.
1. Matei Basarab (1632-1634)
2. Grigore Ghica (1660-1664); (1672-1674)
3. Şerban Cantacuzino (1678-1688)
4. Constantin Brâncoveanu ( 1688-1714)
Fig. 24. Les fondations des maisons ediifiees pendant le regne de Grigore
Duca (1674-1678) ..
Fig. 25. Mur du XVII-ieme siecle englobe dans une maison du
XIX-ieme siecle.
Fig. 26. Le portai! de .l'eglise Buna Vestire, ernplace par Ştefan Cantacuzino ( 1714-1715).
Fig. 27. Capture du prince Nicolae Mavrocordat par les troupes autrichiennes, a la Cour prindere, en 1716.
Fig. 28. Maison construite vers la rnoitie du XVIII-ieme siec1e et utilisee
comme Tribunal crirninalistique de la Valachie.
Fig. 29. Colonnes en pierre qui ont appartenu au Palais princier et
qui ont ete de nouveau utilisees au XIX-ierne siecle.
Fig. 30. L'empreinte de la voute originale sur le mur est de la Salle
a lunettes.
Fig. 31. Encadrement de porte construit en pierre dans la premiere
rnoitie du XVIII-ierne siecle.
Fig. 32. L'entree des troupes du prince de Saxe-Cobourg a Bucarest
- novembre 1789.
Fig. 33. Le sous-sol du Cafe ancien de la rue Covaci 16 construit aprh
la vente de la Cour prindere.
Fig. 34. L'ensernble architectonique de „Mihai Vodă", qui englobe
aussi des bâtirnents de la „Curtea Nouă".
Fig. 35. L'inauguration du Musee „Curtea Veche", le 27 janvier 1972 ..
Fig. 36. Colonne de la loggia du Palais princier.
Fig. 37. Le circuit du rnusee.
Fig. 38. Les fondations de J'eglise St. Anton qui a ete detruite pendant
le grand incendie du 23 rnars 1847.
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The Old Court Museum has been inaugurated in 27th
april, 1972. Displayed on a surface of about 5000 sqm the
museum is taking CM"e and is presenting the vestiges of the
most important Middle Age buildings of Bucharest standing
from the XIVth - XVIII ce'!ltury, it also bears witness
of the existence on this territory long time before the
town fowidation. The first proofs pointed out on the opportunity of resea.:!1ches undertaken by the Museum of history of
the town of Bucharest specialists, a:re standing from the neolitica! age. Afterwards fol lowed the hallstatian and dacic-settlements, which has later constitUJed the prefeudal village
from the Illd-IVth century b.o.e. In the VIth-Vllth centuries the whole area of the today capital was occupicd by
a settlement formed of many houseis. Archeological evidences
are testifying i!l Bucharest, on the left side of the river Dîmboviţa, one of the most powerful early feudal settlements of
the IXth-Xlth centuries in the centre of the Romanian
plain. Numismatic discoveries are confoming the continuity of
life also in the Xlth-Xlllth centuries.
Firstly a village, Bucharest became slowly an urban settlement in the XIVth-XVth centuries. An important part in
this process has been played by the walled cities built in the
neighbourhood. The first walled, city was erected in the second half of the XIVth century as a control center of the
commercial roads which connected the Transylvanian and the
Central Europe towns to the Orient. This walled brick city
structured with a surface of about 160 sqm. began to play
a politica! part, temporarily lodging the princely court. ln
1458-1459 the voivode Vlad Ţepeş built on the same place
a stone citaidel having a surface of about 700 sqm. From here
Dracula could better follow than from Tîrgovişte the ·position
of the Turkish armies at the Danube. Besieged some times the
Bucharest citadel has been rebuilt between 1476---1480 being
called the New Cita.de!. The buiMing had a rectangular plan,
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an jnterjor coUTtyard, arui basements on the four sides. From
the Xlth century many of the Roumaruan princes preferred
to stay in Bucharest. However, Mircea Vodă Ciobanul initiated
wide changes of the Voidova:l Pala.ce ( 1545-1554; 15581559). He gave up the initial plan, bulding the palace with
basements formed by four bays and the Voivodal Court
Church kept even at the present time in str. 30 decembrie.
From this building started the great anti-Turkish war directed
by Michael the Brave (Mihai Viteazul) ( 1593-1601 ), a voivode
who during his reign being firstly achieved the union under
one sceptre of the Romaruan Country with Transylva:nia
and Moldavia.
Robbed by foreign arrnies, touched by fires, the Bucharest
Court holding a surface of 25.000 sqm. was rebuilt by Matei
Basarab after 1640. Wide works are due to the princes : Grigore Ghica, Gheorghe Duca, Şerban Cantacuzino.
The princely Bucha:rest court had a wide period of growth
during the reign of Constantin Vodă Brâncoveanu (16881714) and Ştefan Cantacuzino (1714-:-1715). The Palace
considered as the central element has been decorated with
stone columns, with marble stairs, with ~nterior paintings.
Austrian, English, Russians, French, Swedish, Polish, guests
have been received at the princely Court by the Romanian
Country voivodes.
ln the XVIIIth centtJTY thls edifice which îs holding about
'.·)000 sqm. got out of repair. The fires from 1718-1719, the
earthquake of 1738, the foreign occupancies from 1716--1737-l 769 have weakened the vast palace. ln 1775 the prince Alexandru Ipsilante has buiilt a new edifice on the Mihai Vodă
Heal. Hence the residence on the Dîmboviţa was called
the Old Court. In 1798 Constantin Vodă Hangerli bas sold
by auction the whole area of the Old Court. There have been
built in more than 50 years small properties, have been
mapped out new streets. Some of the ownen used the walls
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of the prince edifices for their houses, whilst others demolished
them.
In august 1967 The Popular Council of the City of Bucharest initiated a wide work of research and development of
tlhe Old Court - zone. Following this initiative there have been
discovered also the vestiges which form the Old Court Museurn.
The general aspect is given by the ruined edifice which is
breaking the street front, creating a special ambient. The historical walls have remained at the reci shade of the bricks, and
are different from those erectecl in the XIXth century and
covered by a layer of white .plaster. Bancls of marble are delimitating the vestige from the additions daimed by the recent
conserving and restauration. A concrete roof is stiching the walls
of the floor iprotecting a part of the old Palace. Set out successively some terraces are competing to obtain a museal circuit,
as welil to cover the voivodal rooms. Having all sides opened
the monument makes part of the aspect of a big area, representing the historical message of this big Middleage building.
The entrance inside the museum is in str. 30 decembrie,
in the close neighbourhood of the Feast of the Annuciation
church and of the Manuc Inn.
The alley paved with stone plates of the Albeşti quarry is
rorre~nding to the direction of the narrow lame of the princely
Court. The quota at which it is actualily reipresents the levei
of this important Middleage street at the end of the XVIIth
century and the beginning of the XVIIth century. The opened
archeological division in this sector have proved that the old
Jane was covered with a bed of bricks and mortar on which
there were spread out stone plates.
The inprints of some plates have been found in the close
neighbourhood af the entrance stairs in the museum enclosure
and was imperative .the paving of the whole line with Albeşti
stones, a quary mostly requested by the princely Court in the
XVIIth-XVIIIth centuries.
Two parallel and long walls made of bricks are pointing out
the garden terraces în front of the Palace. It is this area which
has profited from the Court owners. During the reign of Constantin Vodă Brâncoveanu this garden, as well as the other
ones of the north side, were in the caire of a cor;ps of ga,,rdners
specialized in the horticultura! I talian style. From the green
grass carpet rise the brick foundations of some houses
built at the beginning of the XIXth century over the ipalace
ruins. It is only towards the south-west outlined the big watch
tower plan built in the XVIlth century, lying on a surface
of 72 sqm. Some date are pointing out that next to this watch
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From this place it can be stepped to the next ha.ve and
on a wooden stairs to mount to the prefeudal and feudal early
room. There are two rooms added to the Palace towards the
mid XVIIth century. The pavement of the first room
was superiposed on a house belonging to the Xth-Xlth centuries vestiges being part of some wide human settlements. The
outline of the feudal early residence is marked at the levei at
which it was found. In the south-east corner it was the hearth
strongly burnt. As understand the great stages of living
previous to the building of the middle-age citadel, it has been
made up on a crysta1 panel a draught of the discoveries of the
IVth, Vlth-Vllth centuries as well as of the IXth-Xlth of
the Old Court zone. In two showcases are displayed earthen
jars, weights from the weaving 100 m, plates macle of burnt
earth, iron blooms, all discovered during the effected researches.
In the first show-cases may be seen the brass fibula found in
a residence of the Vlth-Vllth centuries in str. Soarelui nr. 6.
An exibit ke:pt in situ is the wooden tub made in the years
of the XIXth century.
Coming out of this room, on the second stairs, it may he
observed, on the Ieft hand, the section in the Palace and citadel walls which has been dane in the XIXth century. At the
beginning the citadel wal was made from river houlders,
its width being in this place of 0,70 m. Folllowing the rebuilding
necessary after the besieging of november 1476, the wall has
been strengthtened by adding a second wall made of river
boulde.rs and bricks. Thus at the beginning of the XVIth century the north side of the citadel had a thickness of about 1 m.
The opening bay is in front of the eastern wall of the citadel
malele of stone, being stabbed by a door of smaller size. The
left side of this room is formed by original vestiges, the right
one being in some way :restored. In the show cases have been
exibited objects in touch with the Middleage building technique. There may he found a square pavement of bricks, covered
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as the height of more than 5 m. of the whole basement. The
utility of these rooms has been different.
Firstly, they have been used as a place for keeping the food
needed by the princely Court.
In the XVIIth century these rooms have been also used to jail
some of the most guilty for politica! actions boyards. The official chronicler of Constantin Vodă Brâncoveanu is pointing aut
that being brnught from Constantin0ipole bound for the squeals
against the prince Staicu Merişanu has been put into prison
and judged in the Palace cellars. In this place tao retired in
the summer of 1765, during the Bucarest people rebellion the
boyards put in to prison in the king jail. In the XVIIIth century the basements were sheltering the Romanian Country
treasure. Braced boxes ful! of go1den coins were taken aut every
year as to he sent as a tribute to the Ottoman Porte. But
the importance of this sector is given specia:lly by the value
of vestiges sheltered. Even from the entrance a big crystal
parapet is protecting the brick wall in which may he seen the
imprint of the original vault. Afterwards, as to state precisely the tremendous moments passed by the monument at the
beginning of the XIXth century, leaning U!p<>n the left wall,
fu1ly rebuilt, have been exposed objects belonging to those who
crippled the edifice.
In the first show-cases have been exibited iron tools, jars,
glasses, pipes from the beginning of the XIXth century, found
in this area.
An special aspect have the two fragrnents of English pottery
on which are printed portraits of Bucarest town dwellers from
the first half of the XIXth century, as well as figures of the
churches Sf. Dumitru - Post office and StraV'ropoleos, these
monuments being in the Old Court neighbourhocd. A crystal
panel is showing the outline of the princely Court such as it is
represented by the Russian plan frorn 1770 and by the Austrian
one drawn up in 1791, the wide corridor paved with flag stones
from Albeşti, in way to point out the rnuseal circulation is
conducting to the old entrance. Being ,under the pavement of
str. Soarelui it is rnuch better kept. The entrance is flanked by
walls roade of bricks and river boulders, having on the west
side a vaulted recess, divided in tho parts by wall fountlation
macle after the selling of the Court in 1798. It seems that in
the neighbourhood was a chemist sh0ip, as in this area have
been found many pharmaceutical receptacles displayed at their
turn in a showcase. The extreme we~t side of the nave is
keeping ,a surla.ce of the bricks pavement existing in the
XVIIth century.
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tower are the Palace marble stairs. The second watch
tower of a smaller size is under the actual column hall, its
foundation walls being kept in this room. In the second part
of the XVIIth century the two watch towers have been connected with a ioggia, guarded by stone columns chiseled with
floral, motifs, capitels and sodes typical to the Brancovenesc
style suggesting either the height of this verandah, or as its
special smartness. Frnm the lithic decoration has been recovered
the column which is guarding the museum entrance and the
socle of another column.
The first sector of the museum is that of the citadels from
the XIVth-XVth centuries and of the palace basement. The
entrance is under a vaulted corridor planned in 1972 over the
foundations discovered during the effected researches.
This building has been necessary as to protect the old
entrance, kept as a museal exibit and the new stairs making
possible the entTance in the monument rooms. On the left,
closed by a bricks .parapet, the initial entrance may be seen
planned in the XVI th century of river boulders and bricks
and rebuilt in the second half of the XVIIth century exclusively of bricks.
The stratigraphy of the archeological section opened in this
side is pointing out the coming down gradient of the old entrance.
At the same time with the planning of the loggia, it has
been also rebuilt the basements entrance in building a circular
stairs with direct connection to the Palace ground floor.
In the right side close to the wall macle of river boulders
are the stone steps who are guiding two iron doors, both belonging to some buildings of the XIXth century from this area.
Coming down to 2,20 m. we are coming to the voivodal Palace
basements. It is in fact one of the most important sectors of
the whole vestige. Four naves with vaulted ceiling divided by
wide archways, pencils of light directed towards the most interesting zones, are imposing by the vastness of rooms, as well

https://biblioteca-digitala.ro

with green dark enamel, hexagonal bricks having one of the
elges round off, coming from the girdle which adorned the
edifice fa~ade, gutter titles, parts of water tubes, etc.
The most interesting side of this nave is the extreme eastem side where it has been precisely stated firstly the super-position of both feudal citadels. At this place, at 5,5 m und'e?r
the actual vault levei have been discovered in 1969 the eastem
side foundations of the first citadcl bui:lt in the XIVth century
of bricks and mortar. The waU has a 0,75 m. thickness being
protected on the outside by a defence ditch 2,5 m. wide. It i5
superposed by the river boulders foundation of the cita.de! buiitt
by Vlad Ţepeş in 1458---1459. On the crystal panel, fixed OID
the next wall it is traced with red the outline of the first bucarrest - cita1del and its connection with the citaJdel in whicf.n
has been issued the charter of 20 th september 1459, a docu:ment including the most ancient written attestation of the na.me
of Bucharest. fo the next show-case are displayed fragments oC
jars found in the defence ditch and pieces of the gutter titles
who covered the smaU fortress. The second show case is including some of the multitude of earthen jars discovered in two
pits of the eastem side of the Vlad Ţepeş citadeL The materiais are belonging to the second half of the XVth century_
But, as well as the whole monument, this bay also has beern
subjected to some changes. Even on the eastern wall it has beem
kept the largest !Part of a wall aklrled to the half of thc XVII tln
century which dou:bled the river boulders wall of the cita.de!..
The right arch has been macle sma,Uer during the reign of:
Constantin Vodă Brâncoveanu, whilst the left one was completely closed towards the end of the XVIIIth century. In fact
most of the cruciform piles built by Mircea Ciobanul ( 15451554; 1558---1559) have been completed in the second half
of the XVIIth century with piUars ma.de of narrow and welll
burned bricks.
Entering in the following bay we may come in the zone
where began the researches regarding the voivodal Paface. lri!
1953 and afterwards in august 1967 in dus room there have
been mapped out the first seotions. Thick layers of debris filledl
till almost the lateral vaults, these single vestiges of the Palace
known at that time. Actually the room is imposing by the big:
guantity of original parts. The whole western half beginning;
with the river boulders and bricks waNs, the double 01.rched!
rnults standing from the half second of the XVIth century. TID
the front part the stone wall of the Vlad Ţepeş fortress caHs
attention. The visting alley is laying on the west side citadel wall, doubled by a river bouLders waJ.l. In a show case have
found their place some Middleage candlesticks macle o( clay:.,,
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one of them havingmarked the name of the potter "Mihai"
Michael. Another show case is cointaing stone bombards found
in the neighbourhood together with jars fragments of the XVIth
century end. The last show case is containing the craniurns of
two rnen aged 35-40 years decapitated at the end of the
XVIIth century. These have been found right in the place
where they are actually displayed. It is known that in the next
neighbourhood of the Court we may found the execution block.
The heads of sorne great boyards executecl there, were displayed
on the Court walls or on its gateway as to be seen by the
towns people. Most of these craniurns have been afterwards
thrown avay, as it was the case with the present ones. The last
bay, the north one, is just like a real exhibition of the building
technique in Bucarest in the XIVth-XIXth centuries. On the
right han.el it is outJl.ining under the passage way levei, the
north side foundation of the first citadel made of bricks. On
the left hand the western citadel wall raised of river boulders,
whilst in front is one of the most beautrful evidence of the building technique of the rnid XVth century. Ranges of
bricks are seiparating and empacting boulders or stone slabs
in accordance with the anc.ient Toman Byza;ntian method. Close
by the double vault, bu~lt in the sarne 'technique, the Grigore
Ghica artisans have addecl another vault buih up only with
bricks. In his turn the owner of this ground bought at the 1798
auction, buillt a house with grounid floor and a single floor,
braced the vault too with another double arch. Its starting levei
is anyway much higher, standing to rea.son that at this date
the cellar began to fill up with debris. It is a douiblet rnade of
bricks having a 1ight structure, with the joint carelessly finished.
Going forward into this corridor lightetd by the sun rays penetrating into the high vaulted windows, we are corning in the
eastem hali of the king underground caves.
The fixed boulder wall has disappeared. ln its place still
these is maintaining the citadel wall, rnaide of river boulders
and bricks. The two big building stages of the citadel due to
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the years 1458-1459 and 1467-1480, are obviously outlined.
The inferior side wall shows a di:fferent aspect in its front part
as compared to its upper half, where the bricks are beginning to
set out in horizontal ranges. On a crystal panel it is a quoted
passage from the Moldavian Slavonic chronicle, in which
about the Bucharest Citadel occupation by Ştefan cel Mare,
prince of Moldavia, in november 1473, is tacked the fact that
there has been the family of the Romamian Country prince
Radu cel Frumos, his fortunes and flags. Rendering valuable
the breach made by a modern ice house, it has been fitted up
the outlet from this underground through a door, likely to that
kept in the eastern wall of the citadel în the next bay. From
the wooden stairs gu:iding the Palace ground floor, a last look
is surprising in its century-old silence this real Bucharest voivodal sanctuary.
From this spot the channel of circulation has two varianto.
On the left, on a passage way fit up to allow the study of the
exterior citadel front, we are reaching the pools sector. The
alley is passing even over such a pool made of bricks having
a depht of 3 m. It has been found filled with debris, stove
plates, earthen jars and many oriental plates, the whole material dating from the first half of the XVIIth century. The
direction is guiding through a house under ground built about in
1800, where the vestiges of the voivodal Palace have been included
there, or have been covered with a concrete roof. The effected
resoo.rches allowed the discovery of he most ancient water tube
which feeded the citadel during the XV:th century. In a modest
surface have been found three pools, two water tubes and a
furnace of a big size for heating a boiler. The whole builtlings
assembly has been demolished towards the mid XVII th
century, being domaged by the big fire of 1600 on the o::::::;uion
of the drawing away of Gheorghe Ghica of the Romanian
Country throne. Some steps are foUowing the inlet into the
high officials court, with a surface of about 280 sqm. On the
right are raising the foundations of the houses built by Gheor·
ghe Duca in the second half of the XVIIth century who has
as prefect the future prince Şerban Cantacuzino. On the
left it may be followed the north wall of the citadel and of
the Palace basements the windows slots oblong and narrow.
A new stairs is guiding towards the prince rooms of the Palace ground floor.
The second direction, coming out of the Palace basements
is beginning its line climbing .the right stairs, having penna·
nently close by the exterior face, covered with white iplaster
of the Vlad Ţepeş citadel. On the front side it is displayed
the stone foundation of a wall which has been added after
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tt:lie grealt siege of 1476, simultaneously with the building of
l!.Wo rooms on the eastem side of the citadel. The later changes
could not make possible the lasting of this foundation and that of
lthe southern wall, the others being dismanteled. The first room
met on this fine is vaulted, with ye!lilow or gray ;plaster traces. On
uhe north corner is staniding out the stove funnel, olose by being
:a big size niche.
A door dwelling alJowed the inlet towards the eastern roorns
or towards the Buna Vestire church. The second door is guiding
lb:J.wa.l'ds another room having a surface of 72 sqm. I t is one
of the most complete rooms keipt on the Palace ground floor .
.!fast as the previous one, it is covered by a semi-cylindrical
vault, leaned upon widely opened groins. The southem wall
which is taking part at the palace front part has been segrnented
lby high and narrow windows. The eastern one had initially
:a window and a door replaced at the beginning of the XVIIlth
century by another door and a window endowed with stone
fframes. The traces of a fire seems to he obvious on these frames blackened and reddened by the fire. On the northern side
iit is a window, Jater on chaged into a niche, whilst on the
western wall the door slot is connected with the big council
room. Searchinig tlhis room carefully there have been noted
iinprints of sealing rings of the XVIIth century put in the
::rough plaster which covered the western wall. The telescope
lhall is suggesting mostly the big spatharus hali or the stars
5patharus hali, mentioned in the chronicles written during the
II'eigns of Serban Cantacuzino ( 1678---1688) and of ConstantiA
::Brâncoveanu ( 1688---1714).
From these two vaulted halls it is possible to come up to
lthe ground floor of the ancient Palace. The pavement is higher
iin accordance with the mentioned rooms. The central ele:ment is the big council hall marked by a white marble pavement. The 300 sqm. surface is gua·rded only by the eastern
"li.Vali craved with brutality in the XIXth century and of the
north-western wall. This last one is confirming the existence in
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the council hall of the same type of telescopes existing in the
room closed by. Two opened windows towards the northern
corridor are still keeping the fastening slots of the iron frames. On their edge it may be observed a stratum of whitc
plaster which probably covered the whole room. The throne
hall is on the corresponding space of the two southern bays of
the basement, being a very high room. On its western side were
opened some rooms used probably by the prince. The importance of the throne hall îs different, as aill the grea:t politica!
events which occurred during many decades at the Bucharest
princely Co1.11rt are connected with this place. Diplomats, men
of European culture have been received by the Romanian
Country voivodes in the Palace central hali. Beigi.nining with
the Frenchman P~erre Le.scalopier and following with Deodot
Baksic, the count Louis de Marsigli, lord Paget, with messengers of the Balkan peoples, many guests steipped in the Concil
hali enjoying themsetlves of the large hospitality of the Romanian people.
The palace pladorm of the. ground floor is occupying also
others rooms. In the north-western corner it is marked, by
raising the old foundations, the St. John chapel, the rectangular plan of which has been printed on a crysta:l plate. Looking
to the northem face of the throne hall wall, it makes evident
a small surface with fragments of the fresco spread out in the
XVIIth-XVIIIth centuries. Red and black st·ripes are marking
the inferior side of some drapery fold.s. On the whole ground
floor surfa•ce have been displayed fragments of colllllllns, stone
or marble steps, doors and windows frames, capitels and socles
in the Brancovenesc style. By some quoted passages and descriptions due to the eye withnesses it is suggested the functionality of each room. From this place the sight is making its
way •towaros str. Soarelui, guarded on the left s1de by the
princess Palace, built by Stefan Cantacuzino ( 1714-1 715),
and on the right side by the townsfolk houses built after 1800
and transformed in the second half of the XIXth century. It
is drawing the attention the iron balcony added in 1874.
The northem side of the museum is guarded by the three
bodies of houses restored in 1973, and the western one by
the glass partition house built in 1970---1971 over an old cellar
dating from the bcginning of the XIXth century.
Wooden stairs allow the inlet from the ground floor
terrace to the vestiges of the floor. The first target is the vault
intradoor of one of the ground floor rooms, perforated by the
chimney stove slot. The front wall has the highest quota of the
prince vestiges. It is separaiting two large rooms keeping on the
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southern face traces of plaster, layers of lime smoked during
some fires of the XVIIIth century. The interventions due to
the XVIIth century are easily visible by breaking the door,
by cutting the original walls in the recesses transfonnation covered also with white plaster.
On the western wall protecte:i by the concrete cover it is
kept a picture size 2 X 2 rn. On a marcon background the
painter repre.sented 3Jl1 aspeot of. a military camp. In the first
pla'lle it is visible a voivode on horseback dressed in a XVIIth
century uniform; in the second plane some tents an:i soldiers.
The painting is spread out on the wall built after 1800 keeping
the features of the first half of the XIXth century.
The last terrace of the museum circuit is offering a view on
the house considered as belonging to Constantin Mavrocorda t
of the mid XVIIIth century, included later on in the
Manuc Inn assembly and of the princely Court. On the northern
side shaded by the modem buildings there are the vestiges of
the prince houses added to the Palace in the second half of
thc XVIth century. It may be perceived the lateral walls roade
of bricks and river boulders, as well as the pillars who divided
the basement in two naves directed north south. From this.
side, on the same stairs, it is possible to come back on the
ground floor platfonn and through the vaulted room we may
pass towards the eastem rooms of the edifice. On the first steps.
out attention is drawn by the front wall in which it is outlined the corridor archway of connection betwecn the Buna
Vestire church and the Palace rooms. From the XVIth centu:ry and till the mid XVIIIth century this place has.
been wandered by all the Romanian Country voivodes. In the
actuel fonn the wall is dating from Constantin Vodă Brâncoveanu time marking the extreme-northern side of the prince
Palace. On the right side it is opening a long hali avella vaults
built in the first years of the XIXth century in using on the
west side the Palace wall. From the prince edifice have been
also taken up the stone columns, of which the central ones h3ve
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remained on their places, from the XIXth century till today,
the others two being replaceid during the recent restoration.
From this hall with columns it is possible to come down in
two cellars fitted up in the XIXth century, in each of them
being visible the prince wall foundations. ,ln fact the circulation
alley is passing through the same hall over the rooms foundations
and of the earstem look-out tower. On the long window edge
cut at the wall at the end of XVIIth century have been found
surfaces of white plaster on which was engraved with Cyrillic
letters the name "Matei". The plaster traces are tracing that
the Palace fai;ade does not show apparent bricks, but was covered with a white mortar, similar to most of the ground floor
and first floor rooms.
The crossing over of these successive vestiges which requires
almost two hours, it allows a vast evocation of the most important moments of the Romanian Country history. Beginning
with the voivodes of the second half of the XIVth century and
following with Vlad Ţepeş, Laiotă Basarab, with the princes
of the XVIth-XVIIth centuries, the princely Court developped
itself continuously, as proved by the material testimonies kept
in this museum. At the same time the proofs found on the
museum iine is contributing to the understanding of the truncate
state in which is kept actually the largest Middleage edifice
of the Romanian Country. Each of the objects or wall fragments assembled in the present museum circuit is representing
a message over the centuries of the Bucharest busy history.
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1. Strada Soarelui in 1967 sheltering its under houses the Citadels and the Voivodal Palace vestiges.
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Fig. 23. Founders of the Princely Cou.rt of the XVIIth century.
1. Matei Basarab (1632-1654)
2. Grigore Ghica (1660---1664); (1672-1674)
3. Şerban Cantacuzino ( 16 78---1688) ;
4. Constantin Brâncoveanu (1688---1714).
Fig. 24. The foundation.s of the houses built during the reign of
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Cantacuzino ( 1714-1715).
Fig. 27. Nicolae Vodă Mavrocordat caught by the habsburgic troops
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Fig. 28. The house built in the mid XVIIIth century and used as criminology Tribunal of the Romanian Country.
Fig. 29. Stone columns of the princely Palace used again in the XIXth
century.
Fig. 30. The original vault trace on the eastern wall of the telescopes
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Fig. 31. Door frame made of stone i.n the first ha1f of the XVIlth
century.
Fig. 32. The entering of the Saxa Coburg Prince's privates in Bucharest
- november 1789.
Fig. 33. The old coffer-house of str. Covaci 16 built after the princely
Court selling.
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Fig. 35. The inauguration of the Old Court Muse~ the 27th january 1972.
Fig. 36. Columm of the Voivodal Palace loggia.
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Fig. 38. St. Antonius church foundations destroyed during the big
fire of 23rd march 1847.
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My3eii: 3aHHMaeT mmw:a.nb npn6JIH3HTeJibHO B 5000 KB. M

My3eii: Crnporo )J:sopua 6bIJI OTKpbIT

OH coxpam1eT H yKa3bIBaeT Ha npncyTCTBHe caMbIX 3Ha'IHTeJibHbIX cpe.nHeBeKOBbIX KOHCTPYK~ii: Eyxapecrn, OTHOCJIIIIHXCJI

K

XIY-XYIIl BeKaM, a TaKJKe yKa3bIBaeT Ha cyw:ecTBOBaHHe HaceJieHIDI Ha 3TOH TeppmopBH .no OCHOBaHHJI

ropo.n:a. IlepBbie

)J.OKa3aTeJibCTBa, OTMe'IeHHble no CJiy'IalO npe.nnpHHJITbIX HCCJie)J.OBaHHH cneiwanHCTaMH My3eJI McTopHH

MYHHU:HnaJIHTeTa

EyxapecT, OTHOCHTCJI K 3IlOXe HeOJIHTa. 3a KOTOpoii: CJie)J.)'IOT
noceJieHHJI XaJIIIITaTTCKOe H .n:aKCKOe, Ha MeCTe KOTOpbIX pacIlOJIOJKHJIOCb npe«l:>eO,!l.a.JibHOe ceno
B

III-IY BeKa HaIIIeii: 3pbl.

YI-YII neKe BCJI cero.nHJllllHJIH u;eHTpaJibHaJI 30Ha CTOJIIIU:bI

6bIJia 3amna HaCeJieHHJIMH, COCTaBJIJllOW:UXCJI H3 MHOfO'IHCJieH
HbIX ApxeonorH'IeCKHX CBH.D.eTeJibCTB no.nTsepJK.na10w:Hx cyw:ecTsosaHHe EyxapecTa Ha nesoM 6epery peKII )J:blM60BHU:bI, o.nHoro
H3 caMbIX yKpenneHHbIX noceneHnii: speMeHH, B

IX-XI seKoB

B ueHTpe PyMbIHCKOH HH3MeHHOCTH. HyMH3MaTit'IeCKHe OTKpbITWI IlO)J.TBepJK,!1.alOT cyw:ecTBOBaHHe HaCeJieHHJI H B nepHO)J. H B
nepno.n XI-XIII BeKoB.
Ey,ny'IH cHa'laJia acero JIHIIIb noceJIKOM, EyxapecT nocTeneHHo
npespaw:ancH B ropo.ncKoe HaceneHHe B nepIIo.n:

XIY-XY seKos.

BaJKHYIO ponb B 3TOM npou;ecce HMeJIH cyw:ecTBoBaHHe no6JIH30CTH KpenocTH.
Ilepsoe yKpenneHHe nocTpoeHo so BTopoii: nonosmre

XIY

BeKa KaK KOHTpOJibHblH nyHKT ToprOBblX .nopor, CBJl3bIBalOI.UHX
ropo.na Tpa!!CHJibBaHHH c U:eHTpaJibHOii: Esponoii: H BocTOKOM.
3Ta KpenocTb BbICTpOeHHaJI H3 KIIpIIH'la 3aHHMaJia IlJIOUla)J.b
IIpH6JIH3HTeJibHO B

160 KB. MeTpOB H CTaJia mpaTb H IlOJIHTH-

'leCKYIO pOJib.
3.necb BpeMeHHO pacnonarancJI KHJIJKecKHii: )J:sopeu. B nepHo.n

1458-1469 soeso.n: Bna.n U:enew nocTpOHJI Ha 3TOM MecTe
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KaMeHHYIO ~KpenoCTb IlJIOW:a)J.blO npH6JIH3HTeJibHO B 700 KB.
M. 0Tc10.n:a~ )J:paKyna Mor ny'IIIIe cne.n:mb 'leM H3 Tb1prosHrnTe
3a IlOJIOJKeHHeM Typeu;KHX BOHCK Ha )J:yHae.
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Oca:IK,ll,eHHaH HeCKOJihKO pa3, KpenocTb liyxapecTa 6bIJia peKOHcTpyHposaHa B 1476-1480 r. H CTaJia HaJhIBaThCH Hoeoii: KperrocThK> KoHcTpyKQfrn HMeJia rrp11MoyroJihHhIH mrnH c BHYTpeHHHM )J,BOpOM H IIO,ll,BaJiaMll no BCeM 'leTb!peM CTopoHaM.
Ha'!HHax c XY BeKa KHHJhH PyMhIHHH ace 6onee rrpe,ll,IIO'lllTaK>T ocrnnaThCH B EyxapeCTe. Ho HaH6onee nrnpoKHe rrpec6pa3oBaHHH KHH:>KecKoro .lJ:eopu;a rrpoHJBeJI MHp'la Bo.na qo6aHYJI (1545-1554; 1558-1559).

OH OTKa.JaJICH OT Ha'laJihHOro

IIJiaHa, IIOCTpOHB IIaJiaTbl c IIO)J,BaJiaMH c 'leTblpbMH nepexo.naMH
li )J,BOpQOBOH u;epKOBhK>, KOTOpbie coxpaHHJIHCh H cero,ll,HH, Ha

yn. 30 .lJ:eKa6pH. 0TCK>,D;a Ha'laJI BeJIHKYIO IIpOTHBOTypeQKYK>
BOHHy Muxaii: BHTHJYJI (1593-1601), BOeBO,D;a, DO BpeMH rrpaBJieHIDI KOToporo BIIepBbie rrpoHJOWJIO 061.e,ll;llHeHHe BOe,D;HHO
no,D; O.ll.HHM cmrre,D;poM PyMbIHCKoro KHH:>KeCTBa c TpaHCHJibBaHHeii: li MoJI,D;aBHeii:.
Orpa6neHHhiii: aToMaHCKHMH eoii:cKaMH, co:>K:>KeHHhIH no:>KapaMH, .n:eopeu; B liyxapecTe, KOTOpbIH JaHHMaJI IIJIOllla,ll,b B
25.000 KB. M 6hIJI BOCCTaHOBJieH MaTeeM liacapa6 IIOCJie 1640
ro,D;a.

liOJihWHe CTpOHTCJihHhie pa60Tbl 6bIJill

rrpoBe,D;em.1 B

rrepHO.ll. npaBJieHHH BOCBO,D;: rpurope rHKa, reopre .ll:yKa, IDep6aH KaHTaKy3HHO.
KHx:>KeCKllii: .lJ:eopeu; B liyxapecTe II03HaJI rrepHO.ll. wHpoKoro
pa3BHTHH eo epeMH rrpaBJICHIDI KoHcTaHTHH Bo,D;a liphIHKOBRHY
(1688-1724) li mep6aHa KaHTaKY3HHO (1714-1715). B QeHTpaJihHOH (1688-1714)HillTecl>aH KaHTaKy3HHO (1714-1715). B u;eHTpaJihHoii: qacnr ,D;Bopeu; 6bIJI yKpaweH KaMeHHhIMH KOJIOHHaMH,
MpaMopHoii: necTHHQeii:, c pocrrHCRMH BHYTpll.
aHrJIHHCKHe,

pyccKlle,

cl>paHQY3CKlle,

WBe,D;CKlle

ABcTpllii:CKHe,
li

IIOJihCKHe

rocTH rrpHHHMaJIHCh B .lJ:eopu;oeoii: IlanaTe eoeeo,D;aM PyMJ.racKoii: CTpaHhl.
B XYII eeKe 3Ta KOHCTPYKQHH JaHl1Maewa11 rrpll6JIHJHTeJihHO
3000 KB. M. Ha'laJia rrpHXO,ll;llTh B yna,D;OK. Ilo:>Kapbl B 1718-1719 rr
3eMJieTpxceHHe B 1738, llHOCTpaHHbie HaWeCTBHH B 1716, 1737,
1769 pa3pywHJIH 3TOT rpaH,D;H03HhIH ,ll;BOpeu;.
B

1755 ro,D;y eoeeo,D;a AJieKcaH.ll.PY HrrcunaHTll rrocTpoHJI

HOBhIH ,D;eopen Ha B03Bh1weHHOCTll MMXail: Bo,D;a. C 3THX rrop
MeCTO pacrroJIO)l(eHHH Ha peKe .ll:hIM60BHl:.{a CTaJIO Ha3bIBaTbCH
CrnphIM .lJ:eopoM.
B 1798 ro,D;y KoHCTaHTHH Bo.D:a XaHrepJIH rrpo,D;aJI BCK> TeppHTOpHK> CTaporo .D:eopa c MOJIOTKa. TaKHM o6pa3oM rroHBHJillCh
CBbIWe 50 Memmx co6cTBeHHOCTeii:.

bhIJIH IIpOJIO)l(eHbl HOBbie

YJillQhI. OJJ,HH HJ BJia,D;eJihnee HCilOJib30BaJIH cTeHhI eoeeo,D;cKHX
IIaJiaT MH CBOHX ,ll;OMOB, a ,D;pyrHe HX

rrpo~TO

pa3pyWHJIH.

B aerycTe 1967 ro,D;a Hapo,D;HhIH CoeeT MyHHl.l,HIIaJIHTeTa
liyxapecrn Ha'laJI WllpOKYK> HCCJie,D;OBaTCJihCKYIO pa6oTy no BOC-
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CTaHOBJieBHIO CTaporo ,D.Bopa. BcJie,l{CTBHH 3TOH mmuHaTHBhl
6LJJIH Hali.n:eHhl CJie,n:LI ,n:Bopua KOTOphIH Teneph j!BJIJICTCX My3eeM CTaporo ,n:Bopa.
06IIUIH BM npe,n:cTaBJieH acneKTOM pyHH 3.D:aHIDI, Bpe3alOIIUIMHCJI BO cl>poHT yJIBU npH,!l;aBaJI CMY oco6i.1ii: BB,n:. McTopm:ec1eue
CTeHLI coxpaHHBWHe ICpaCHLIH UBeT OTJIH'lalOTCJI OT CTeH IIOCTpoeHHLIX B

XIX -

BeKe no1epi.1nix 6eJioii wTy1CaTyp1eoii:. IlJIHTKH

MpaMopa orpaHB'UIBaJOT KOHCTPYICUBlO OT rrpHcTpoex, He,n:aBHO
pecTaBpBpOBaHHLIX H coxpaHeHHLIX.
lieTOHHoe IIOKpldTHe coe,n:HHJleT CTeHhl 3Ta)f(a, 3aIIUIIl.(aJI 3Ha'IBTCJILH)'IO 'laCTh CTaporo ,n:Bopn;a.
Tepacci.1 nocJie,n:oBaTem.ao pacrroJio)f(eHHLle

co.u.elicTBYJOT 1eaK

llOCJie,n:oBaTeJihHOMY OCMOTpy MYJCJI TaK H llOKphITHIO BOeBo,n:CIOIX llOMern;eHHH.
MMex OTKPLITLie

601eoBL1e

cTopoHi.1,

MoHyMeHT Henocpe.n:-

CTBeHHO y'lacTByeT B o6rn;eM BH,n:e 60JihWOH 30Hhl, rrpe,n:cTaBJIJIJI
HCTOpH'leCKBH MeCa)f( 3TOro 1epy11Horo cpe,n:eeBeKOBOro coopy)f(CHHX.
Bxo.n: B MYJeii: Haxo,n:HTCJI ea yJIHUe

30

.n:e1ea6pJ1 B eenocpe.u.-

CTBeHHOH 6JIH30CTH OT uepKBH liJiaroBern;aHHJI H XaHyJI MaHyK •
.AJIJieJI,

MOinCHHaX

KaMeHHhIMH

llJiaCTHHKaMH

H3

MCCTHOCTH

AJI6ewn, cooTBeTcTByeT xapaKTepy YJIHULI ,D.Bopn;oBoii: IIaJiaTLI.
BLICOTa, ea KOTOpOH HaXO.U.HTCJI B HaCTOJlrn;ee BpeMJI ,n:Bopeu,
rrpe.U.CTaBJIJleT

co6oii:

ypoBeHh

3TOH

Ba)f(HOH

cpe,n:HeBeKOBOH

YJIHULI K 1e0Hn;y XYII BeKa H Ha'leJiy XYill Bexa. Pac1epL1n1e
apxeoJIOrlf'leCKHe Ce'leHHX, OTKphIThie B 3TOM ceKTOpe, ,l{OKaJaJIH,
'ITO CTapaJI yJIHua 6LIJia llOKphITa CJIOeM KHPilH'Ia H ueMeHTHOro
paCTBOpa, CBepx KOTOphIX 6LIJIH HaJIO)f(CHhl KaMeHHh!e IlJIHTKH.
0Tlle'laTKH HCKOTOphIX IlJIHT 6LIJIH HaH:,n:eHhl B Henocpe.u.cTBeHHOH 6JIH30CTH OT BXO.U.a B M)'JeH H 3THM 6i.IJia BhIJBaHa Heo6xo,n:HMOCTh llOKphITH11

BCeH TpaCChl 3TlfMH IlJIHTKaMH

nm

AJI6ewTh, Kapi.ep 3TOT HHTeHCHBHO HCIIOJihJOBaH BOeBO,l{CKHM
,D.oMoM B EyxapccTe B XYII-XYIII BeKe.
,D.Be napaJIJICJihHhIX CTeHhl, nocTpoeHHhI HJ KHpIIH'Ia, yKaJhl-
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BalOT Ha npucyTCTBHe TeppaChl ca.na nepe.u. .U.BOPUOM. 3Ta 30Ha
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noJih30Banach nocToaHHOiî: 3a60Toiî: una.uenhuea .LJ:uopua. Bo
upeMJI npaBJieHHJI KoHcTaHTHHa Bo.na EphIHKOBaHy 3TOT ca.n H
ca,UhI Ha CBepHoiî: CTOpoHe HaxO,UHJIHCh B ue.ueHHH rpymn.1 ca,noBHHKOB, KOTOphie 6hIJIH 3HaKOMhl c HTaJihaHCKHM CTHJieM ca.noBO.D:CTBa. Ha 3eJieHoM xoupe TpaBhI no,nHHMaJIHCh KaMeHHhie
lf>yH,naMeHThI .uoMoB, nocTpoeHHhIX B Ha11ane
BaJIHHax xoponeucxoro ,noMa.

XIX

Bexa, Ha pa3-

liJIIDICe K IOrO-BOCTO'IHOMY yrny BhlpHCOBhIBaeTCJI nJiaH 60Jihmoiî: 6amHH, nocTpoeHHOiî: B

XYill

uexe, 3aHHMa10meiî:

72

KB. M

Hex0Topi.1e ,naHHhie yxa31>1Ba10T Ha TO, 'ITO B03Jie 3Toiî: 6amHH
Baxo.nunaci.

MpaMopHaJI

JieCTHHUa

.nuopn;a.

BTopaJ1

6amHJ1

BeCKOJihKO MeHhillHX pa3MepoB HaXO,nHJiaCh no.n HaCTOJIIIJ:HM
KOJIOHHhIM 3aJIOM. Cllya.naMeBT CTeHhl 3TOH 6a11IHH coxpaHHJICJI
B 3TOM IlOMem:eHHH.

XYil

Bo BTopoiî: noJIOBHHe

uexa o6e 6amHH 61>1JIH CBJ13aB1>1

6amcoHOM rro.n,nep)l(HBae:MLIM KaMeHHhIMll KOJIOBHaMB c BhI,nOJI6JieHHhIMH Ha HllX pHcyHKaMH UBeTOB.
KamrreJm H n;oxoJIH, ui.i.nep)l(aHLI B THIIH'IHOM CTHJie 6pi.rnxoBJIH)', yBeJIH'IJIBalOT KaK BhICOTY HenoKphITOH raJIJiepeH, TaK H ee
OC06YJO 3JieraHTHOCTh.

lfa

JIHTH'ICCKOH OT.D:eJIKH 6i.ma BOCCTa-

HOBJieBa KOJIOHHa Haxo.nam:aJICJI y Bxo.na B MY3eH H IlOCTaMeHT
.npyroii KOJIOHHhl.
IlepBhlM ceKTopoM MY3eJI J1BJIJ1eTcJ1 ceKTop

XIY-XY

yxpenJieBH1>1H:

BeKa H no.nuan .nuopua. Bxo.n 6i.m no.n xoppH,nopoM

co CBO.D:OM ycTpOeHHhIM B

1970

ro;zy Ba lf>yH,naMeHTe OTKphITOM

BO BpeMJl HCCJie.uoBaHHH.
3To CBH,[{eTeJihCTBO 61>IJIO ocymecTBJieHO c UeJihlO 3aDJ,IIThl
cTaporo Bxo,na, coxpaHeHaoro B Ka'leCTBe MY3eiiBoro 3KcnoaeHTa,
a HOBaJI JieCTHHUa o6ecne'IHBaeT .D:OCTyII B IlOMeW:eHIDI MOH)'MeHTa. CrreBa, 3aKph1ThIH ICHplIH'IHhIM napaneTOM, BH.D:eH nepuoHa'laJihHhIH Bxo.n BhlCTpoeHHhiii: B

XYI BeKe H3 pe'IHoro KaMBJI
XYil BeKa

H KHpllll'la H BOCCTaHOBJieHHhlH no BTOpOH IIOJIOBHHe
c,neJiaHHbIH TOJihKO H3 KHpilH'la.

CTpaTHrpa$IDI OTKpi.noro apxeonorH'lecxoro ce11eHIDI B 3Toiî:
'laCTH yxa3hIBaeT yxnoa cnycxa cnporo Bxo.na. 0.D:BoBpeMeHHo
c ycTpOHCTBOM JIO)l(,lJ,llH 6i.m rrpeo6pa30BaH H BXO.D: B IlO,nBaJI
nocpe,nCTBOM BHHTOBOH JieCTHHUbl, KOTOpaJI CBj(3hIBaeT no.naaJI
c napTepoM .nuopua.
B npaaoiî: 'laCTH B Henocpe,ncTBeHHoiî: 6nmocTH oT cTeHLI
BhICTpoeHHOH H3 pe'IHoro KaMHJI HaXO,nJITCJI KaMeHHhie CTyneHH
Be.uymue K .D:BYM )l(eJie3HhIM .naepJIM, o6e .naepH npHHa,nJie)l(aT
3,naHHIO

2-20

XIX

B HaXO.uHBilleMYCH B 3TOH )l(e 30He. Cnycxaaci. Ha

MeTpoa, HaXO.UHMCH B rro.nuane Boeuo,ncxoro .H,naopua.

Ilo.nuaJI .!IBJIHeTC.!I O.D:HHM H3 Ba:>KHeHllIHX ceKTOpOB Bceii: HCTOpH-

119

'leCKOiî: peJIHKBHH.
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qCTbipe ram1epeH co CBOJl:'faThIM IlOTOJIKOM, pa3Jl:CJICHhl llIHpoKlIMH apKaMH. Jly'fll CBeTa HanpaBJiem.1 B HaH60Jiee HHTepeCHhIC
30HhI. Bce :no H pa3Mep noMemeHHii, a TaKxce H HX BhlCOTa
CBhlllIC

5

MCTpOB npOB3BO)J)IT rpaHJJ,H03HOC Bile'faTJICHHC. 3TH

IlOMCIUCHIDI HCilOJlh30BaJIHCh .n:m1 pa3JI1f'!HhIX

n:eJieiî:.

Ilpexc.n:e

Bcero oHH cJiyxamu cKJia.n:aMH .n:m1 npo.n:yKTOB. Heo6xo;::i:HML1x
Jl:BOPD:OBOH nanaTe. B

xn BCKC 3TH IlOMCIUCHIDI HCilOJih30BaJIBCh

Jl:JIJI 3alCJilO'ICHIDI HCKOTOpbIX 60J1p o6BHHCHHhlX B IlOJIHTH'fCCKOM
Heno;::i:'flIHeHHH. O«l>HD:HaJihHhiiî: JieTonHcen: KoHCTaHTHHa Bo.ll:hI
liphlHKOBJIH)' yKa3hIBaeT, 'ITO 6y.n:y'IB o6BBHeH 3a ;::i:oHOChI npoTBB npaBmem1. CrniiKy MepHlllaJIY 6hIJI 3aICJilO'feH B ocyxc;::i:eH
B BIDKHeiî: 'faCTB no;::i:Bana ;::i:Bopn:a. TaM xce npRTaJIBCh 60J1phl
JICTOM

1765

ro.na BO BpCMJI BOCCTaHHJI XCHTCJICH liyxapecTa B

60J1phl, 3aKJIIO'fCHHhIC B KHJIXCCCKYIO TIOPhMY. B

xm BCKC B no.n:-

BaJiax xpaHHJIHCh 6oraTCTBO PyMhIHCKoii cTpaHhI.
0KOBaHHhle

CYH.ll:YKB

HanOJIHCHHhIC

JOJIOThIMH

MOHCTaMH

BhITaCKHBaJIHCh H3 3TBX no;::i:BaJIOB Kaxc;::i:hIH ro.n: Jl:JIJI IlOChlJIKH
;::i:aHH.
Ho oco6oii n:eHHOCTblO :noro CCKTopa JIBJIJllOTCJI HCTOpH'fCCKHC
naMJITHHKH xpaHJ11UHecJ1 B HeM. Ha'fHHaJI oT Bxo.n:a 60JihlllaJ1
KpHCTaJihHaJI naHeJib Jal.U.HID:aeT KHPIIH'IHYIO CTCHy B KOTOpoii
MOXCHO

3aMeTJITh

OTIIe'faTKH IlO.ll:JIHHHOro

IIOJl:TBepxc.n:emrn TJl)J(CJlbIX MOMCHTOB

'fepc3

CBO;::i:a.

3aTeM Jl:JIJI

KOTOpbIC IIpOllICJI

MoHyMeHT B Ha'faJie XIX BeKa, HcITOJihJYJI noJIHOCTbJO BoccTaHoBJieHH)'JO neByJO cTeHy

BhicTaBneHHhI npe.n:MeTbI

npmrn.ll:JlexcaB-

llIHe pa3pyruJITeJIJ1M 3;::i:aHHJ1. B nepBhIX EHTpHHax 6hIJIH Haii.n:eHhI
xceJIC3HbIC HHCTpyMeHThI, COCYJl:bl, CTaKaHbl, Tpy6Klr, npoHCXOJl:JllllHC B Ha'faJie XIX BeKa, Haii;::i:eHHbie B JToiî: 'faCTH.
Bh1;::i:eJIJ110TCJ1 o6a <l>parMeHTa cocy.n:a H3 aHrnHiicKoro <Pap<Popa
Ha KOTOpbIX HapHCOBaHhl 6yxapecTCKHC ToproBD:bl nepBOH IlOJIOBHHLI XIX BeKa, a TaKxce H cHJiyJThI n:epKBH CBJ1Toro .[{yMHTPY
CTaBpoJieoc H no'fTa, MaHyMeHTbI HaXOMIUHCCJI B Henocpe.n:cTBeHHOii

120

6JIH30CTH

oT

CTaporo

,[{Bopa.

XpycrnnbHaJI

naHeJih

npe;::i:cTaBJIJICT O'ICpTaHIDI EOCBOJl:CKoro ;::i:Bopn:a, TaKHM OH DhirJIJI-
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1770

,!J,CJI D pyccKOM IIJJaHe OT

1891

COCTaDJICHHOM B

ro.u.a H B aBCTpnii:c1;0:11 IIJJaHe,

ro.u.y.

IllupOKHH Koppn.u.op BhIJIO:>KCHHhIH IlJIHTKaMH KaMHH AJI6ewTh,

.llJUI no.u.qepKHBaHHH npo.u.oJI:>KeHHH MY3CHHOH TeppHTOpHH Be.u.eT
x cTapoMy Bxo.u.y, 6y.u.yqH 3aKmoqeH no.u. MOCTOBoif yJIHUhI Coape.rryii: OH coxpaHHJICH Jiyqwe. Bxo.u. 3aKphIT cTeHaMH H3 KHpilITTa H
pe'IBOro KpynHoro KaMHH c HHlllCH B BOCTO'IHOH qacTH pa3pe33.HHbIH Ha .u.se IlOJIOBHHhl B <l:>YH.D.aMeHTe CTCHhl BhlCTpOeHHOH

1798

nocJie npo.u.a:>KH .D.Bopu;a B

ro.u.y. Ka:>KeTCH, qTo no6JIH30CTH

cymecTBOBaJia aUTeKa, TaK KaK D :noii: 30He 6hIJIH Haii:.u.eHhl
MHoroqHcJieHHbie
ceii:qac

B

anTeKapCKHe

BHTpHHe.

Kpaii:H.HH

cocy.u.i.r,

KOTOpbie

BOCTOqHa.H

noBepxHOCTh c.u.eJiaHHYIO H3 KHpnITTa B

BhICTaBJICHhl

CTOpoHa

coxpaH.HeT

XYII sexe.

C :noro MecTa nepexo.D.HM B cJie.u.y10wee neMemeHHe H no .u.epeBHHHOii: JICCTHHI.l;e IlO.D.HHMaeMCH B KOMHaTy .u.o<Peo.D.aJihHhIX H
<Peo.u.aJihHhIX IlOMClllCHHH.
,1J,Bopu;y B noJIOBHHe

XYII

,[{Ba IlOMClllCHH.H npHCTpOeHHbie K

aexa. 0T.D.eJIKa nepaoii: KOMHari.1 6Lma

HaJIO:>KeHa Ha OT.D.CJIKY qeTBepToii: KOMHaTbl, a OT,!J,eJIKa JICBOH
KOMHaThl DOKpbIBaeT )KHJ!Hllle BhICTpoeHHhle B

X-XI

BeKe IlpH-

Ha,!J,Jle)l(aT KPYilHLIM noceJieHHHM. KoHTYP <Peo.u.aJihHOro )l(JfJIHllla
3aMCTCH Ha ypoBHe, Ha

KOTOpOM OH 6bIJI Haii:.u.eH

BOM yrny HaXO,!J,HTC.H CHJihHO Bhl)l()l(CHHa.H
IIOHHMaHIDI

6oJiblllHX

CTpOHTCJihCTBY

3TailOB

3aceJieHHH

cpe.u.HeBeKOBOro

aexoB B 3oHe CTaporo ,[{aopu;a.

B

rJIHH.HHa.H nocy.u.a, pa3HOBCCKH ,D.JI.H
)l()l(CHOH

rJIHHhI,

'laCTh O'lara.

Ha

.u.syx BHTpHHax BhICTaBJieHhl
TKa~oro

CTaHKa, KYKJihl H3

)l(CJIC3Hhle npe.u.MeThl, Haii:.u.eHHbie BO BpeM.H

pacxonox H HCcJie.u.oaaHHii:.

YI-YII

xpyCTaJihHOH

IY, YI-XII H X-XI

B

nepaoii: H3 3THX BHTPHH 6poH3o-

Ba.H 6powh, Haii:.u.eHHa.H Ha ymrue CoapeJiyii: H.
JKHJJHlll

,[{JI.H

npe.u.wecTBOBaBlllHX

yxpeilJieHHR

11aHeJIH 6i.ma HapHcoaaHa cxeMa oTKphITHii:

B JOro-BCTO'I

6

a o.u.HoM H3

BeKOB. 0.D.HHM H3 HHTepecHhIX 3KcnoHaToB HBJI.H-

eTc.H H .u.cpeBRHHa.H xa.u.xa c.u.enaHHa.H B nepai.re ro.D.hI

XIX

sexa,

KoTopa.H xopowo coxpamrnaci..
BLIXO.D..H H3 3Toro noMemeHH.H HaJieao BH,J.CH npo6oii: c.[\eJiaHHhiii: B cTeHax .u.sopu;a H yxpeilJieHHH B

XIX

BeKe. CHa'laJJa cTeHa

yxperrJieHHHR 6i.ma C.[\eJJana H3 xpynHoro pe'IHoro xaMHH, ee
TOJIWHHa B 3TOM MeCTa COCTaBJJHCT
IIOCJJe OCa)l(,D.CHHH B HOH6pe

1476

o, 70

M. BoccTaHOBJlCHHaH

ro.u.a CTeHa 6i.ma yxpenneHa

nocpe,D.CTBCM IlOCTpOHKH BTOpoii: CTCHhl c.u.enaHHOM H3 pe'IHbIX
xaMHeii: H KHpnH'la. TaKHM o6pa30M K Haqany
qacTh yxpenneHHa.H HMCJia npH6JJH3HTCJlhHO

XYI
1

ncKa ceepHa.H

M TOJllll;HHhI.

0Tpb1Ba10wa.Hc.H, raJIJJepeH, ynHpaeTCH B BOCTO'IHYIO CTeHy KpeIIOCTH c.u.eJiaHHYIO H3 KaMH.H, B KOTopoii: HaXO.D.HTCH .D.Beph MaJiblX
pa3MepoB. JleBa.H CTeHa rroMemeHHH HBJJHCTCH IIO.U.JlJIHOH IlOCTpoii:ICOH, rrpaaaH aoccTaHOBJieHa a 60Jii.weii: caoeii: 'laCTH. B BHTpHHe
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BblCTaBJICHbl

o6'LCKTbl CB'13aHHblC

c

TCXHHKOH

CTpOHTCJibCTBa

Cpe):UICBCKOBb'1. 3,IICCb BCTpe'iaJOTC'1 ,IIJI'1 KHpilH'IH OT,IICJIKH pa3cpopM I<Ba.IIpaTbl, IlOKpblTblC TCMH03CJICHOH

Jllll:lHl>IX

3MaJiblO,

mecnrrpaHBbIC I<Hpllll'm OKpyrneHHblC Ha O,ll.HOM H3 KOHJ:(OB,
IIpOHCXO,ll.'1IIJ,HC H3 Il0'1Ca OT,IICJIKH JIHJ:(CBOH CTOpOHbl CTpOHTCJibCTBa, Tpy6i.1 H3 '!:epenHJ:(bl cpparMCHTbl BO,IIOIIpOBO,IIa H T.,II.
HaH6oJiee HHTepecHoii 'facnJO 3Toii raJIJiepeH '1BJI'1CTC'1 BocTO'IHa'1

CTOpOHa,

r,IIe

Ilpe)l(,IIC

Bcero

3aMe'faeTC'1

HaJIOXCCHHe

o.zumro Ha ,IIpyroii .Il.BYX cpeo,IIaJibHblX KpCIIOCTCH. 3,llCCb Ha
IlO,ll HaCT0'1IIJ,HM ypoBHCM CBO,llOB 6bIJIH HaH,llCHbl B

1969

5,5

M

ro,IIy

cl>YH,IIaMeHTbl BOCTO'IHOH CTOpOHbl nepBoro yxpeWieHH'1, IlOCTpoCHHOro B

XIY

Bel< H3 I<HpIIH'la H J:(eMeHTHoro pacrnopa. CTeHa

HMCCT TOJII.UHHY

0,75

M H 3aIIJ,HWeHa c BHCUIHeii CTOpOHbl 060-

pOHHbIM pBoM UIHpHHoii cBblUie

2,5 M.

OH Haxo,IIHTC'1 IIO.II cl>YH.IIa-

MeHTOM H3 pe'!:Horo xpyIIHoro 1<aMH'1, rrpHHa,IIJie)l(amee yxpenJICHHJO C03,IIaHHOMY BOCBO,IIOH BJia,II I.J.enelll B

1458-1459 rr.

Ha xpycTaJILHoii naHeJIB yiq>enJieHHoii Ha coce,u.Heii cTeHe yxa3aH xpacHLIM I<OHTYPOM CBJIY3T rrepBoro liyxapecTc1<oro yxperrJieHH'1 H OTHOUICHHe 3TOro y1<peIIJieHID1 IC ,IIpyrOMY YKPCIIJICHHJO,
,IIJI'1 ICOTOporo 6i.ma COCTaBJieHa rpaMOTa

20

CCHT'16p'1

1459 ro,IIa,

CO,IICp)l(ama'1 caMoe ,IIpeBHee OilBCaHHe HaHMCHOBaHH'1 liyxapecT.

B

COCC,IIHeii BHTpHHe BblCTaBJICHbl cpparMeHTbl rrocy,llbl, HaH,IICH-

HblC B o6opoHHOM pBe KYCKH Tpy6 B3 'ICpeIIHJ:(ld, KOTOpbie IIOKpblBaJIH cm poe MaJieHLKoe yxpeIIJieHHe. BTopaH B,IITpHHa co,IIep)l(HT
HCCKOJibKO H3 MHOrO'fHCJICHHhIX KYCKOB nocy,IILI HJrOTODJICHHhIX
H3 rJIHHbl HaH,IICHHOH B .IIBYX '1Max B BOCTO'IHOH CTOpoHe yxpenJICHH'1 noCTpoeHHoro BOeBo,IIoii Bna.II I.J.eneUI. Bech MaTepHaJI
DpHH3,IIJICXCHT BTOpoii IlOJIOBHHe

XY

ECKa HO K3K H BCCh MOHy-

MCHT 3T3 raJIJiepe'1 IlO,IIBepraJICh MHOrHM H3MCHCHHRM. Ha BOCTO'IHOH CTOpOHC coxpaHHJl3Ch 60Jihlll3R 'f3CTb OT CTCHhl npHCTpOCHHOH B noJIOBHHe
pe'!:Horo
6i.ma

122

XIY

Bexa, KOTopaR yKpenHJia CTeHy HJ

1<aMHR npHHa,IIJie)l(awy10

yMeHhWeHa

so

BpeMR

y1<penJieHH10.

npaBJICHHR

DpaBaR

KottcTaHTHHa

liphIHKOBRHy, a .rresa.SI 6bIJia coneprneHo 3aKpb!Ta K KOHU:Y
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apKa
Bo.IIbI

XYIIl

BeKa. <l>aKTH'leCKH 60JibWHHCTBO KpeCTOBbIX CTOJI60B nocTaBJieHHbIX BoeBo,n;oH: Mup'la qo6aHyJI (1545-1554, 1558-1559)
6i.mu .nononHeHbI BO BTopoH: noJIOBHHe XYII Belea, cToJI6aMH
BbmoxceHHbIMH H3 y3xoro xupnuqa, xopowo npoxceHHoro.
IlpOHHICHYB B CJie,n;y10wy10 ranepelO Mbl HaXO,ll,HMC.sl B 30He,
r.ne 61>1JIH Ba'lan1 uccne,n;oBaHIDI BoeBo,n;c1coro .U.Bopn;a. B 1953
ro.na, a JaTeM a aBryCTe 1967 ro.na B 3TOM noMememm 61>IJIH
c.nemlHhI nepBi.1e ce'leHH.sr. ToncTbie cnou we6H.sr HanoJIH.si:JIB
IlO'IT.H .no BbICOTbI, CBO,D;bl 60KOBOH apKH, e,D;HHCTBeHHbie HCTOpH'leCKHe cne.ni.r ,n;Bopua HJBeCTBble B TO BpeM.sr. Tenepi. 3TO noMemeHHe OTJIH'laeTC.sl 3Ha'ilITeJibHDIM KOJI.H'leCTBOM IlO,D;JIHHHbIX
.neTaneH:. Bc.sr 3ana,D;Ha.sr noJIOBHBa, Ha'!HHa.sr oT cTeH BbICTpoeHHbIX H3 pe'IHOro xpyilHoro KaMH.sr H Kupil.H'la, apKH 6oHHHUbl,
cBo,n;i.1 oTeoc.si:Tc.sr K noJIOBBHe XYI Bexa. Bnepe,ll,H npHBnexaeT
BIDIMaHHe KaMeHHa.sr CTeHa, yxpenJieHea.sr H nocTpOeHHa.sr BOeBO.noii Bna.n I.J.enew. Anne.sr nponeraeT '!epe3 Jana.nHYIO CTeHY
nepBoro yxpenJieHH.sr, ycuneHBoro cTeeoii BbICTpoeHHoii H3 pe'lHoro xpymmro KaMHJI. B O,D;HOH H3 BHTpHH BbICTaBJiem.1 HeCKOJibKO llO,D;CBe'IHHKOB H3 rJIHHbl OTHOC.slJUHXC,SI K cpe.D;HeBeKOBblO, Ha
0,D;HOM H3 110,D;CBe'IHHKOB BbICe'leHO HM.sl MaCTepa «Muxaib>.
,llpyraJI BITTpHHa co.nepxcuT xaMeHH1>1e JI,n;pa, Haii,n;eHm.1e no
6JIH30CTH B03Jie '!epenKOB rmtWIHBOH nocy.D;bI, OTHOc.srweiic.sr K
KOBUY XYI Bexa. IlocJie.D;B.si:JI BHTpHHa co.nepxcITT 'lepena .nBYX
M)'XC'IHH B B03pacTe 35-40 JieT o6eJrnaBJieHHbIX B xoHn;e XYIIXYIIl Bexa, OHH 6bIJIH eaii.neHbl Ba TOM MeCTe r.ne 6bIJIH BbICTaBJieHhI Ha eceyBH.D;eHHe. l"3BeCTeH TOT 4>aKT, 'ITO B Henocpe,D;CTBeHHOH 6JIH30CTH ,lleopn;a HaXO,ll,HJiaCb WJaxa ,D;JIJI Ka3HH BeJIHKHX 60.srp, o6e3rJiaBJieHHbIX Ha 3TOH ITJiaxe, BblCTaBJUIJIH Ha
cTeHax ,llBopua HJIH Ba ero Bopornx .D;JI.sr nocpaMJieHH.sr. MHorHe HJ 3THX qepenoe 6i.IJIH JaTeM e1>16powem.1 (xax H o6a '!epena
BbICTaBJieHHble B BHTpHHe).
IlocJie.D;H.SIJI ranepeJI, ceeepHa.sr npe.ncTaen.sreT HacTo.srwy10 B1>1cTaexy pa3BHTHJI TeXHHKH CTpoITTeni.crna e EyxapeCTe e XIY-XIX
eexax. Brrpaeo no.n ypoeHeM xoppH.nopa BH.D;eH 4>YH.D;aMeHT ceeepHOH '!aCTH nepBoro yxperIJieHH.sr nocTpoeHHoro H3 xupnH'!a. HaJieeo 3ana,n;Ha.sr CTeHa yxpenneHHHJI rrocTpoeHBa.sr H3 xpynHoro
pe'IHOro KaMH.sr, a enepe,D;H O,D;HO H3 CaMbIX KpaCHBblX CBH.D;eTeJibCTB TeXHHKH cTpoHTeni.crna xoHua XYI eexa. 3.neci. p.sr.ni,r
KHpllH'la OT,D;eJIJllOT JIH6o oxpyxcaIOT KaMeHBble rJU161>1 HJIH
KaMeHHbie IlJIIITKH no CTapOM)' poMaHO-BH3aHTHHCKOMY MeTo,n;y.
BoJJie no.n,n;epxcuea10weii apxu BbICTpoeHHoii no To ii xce TeXHHKe,
MaCTepa rpurope ruxa ,n;o6aBHJIH ,n;pyryIO apxy,nocTpOeHHYlO
H3 KHpnH'!a. B ceoIO oqepe,D;b ena.neneu 3Toro yqacTxa xynneHeoro c MOJIOTKa B 1798 ro.ny, CTpo.sr ,D;OM c napTepoM H 3TaXCOM
yxpeHHJI ceo.n Hoeoii no.u.nepxcuea10meii apxoii. Ho ypoeetti.
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HaMHoro BbIWe, "ITO 3aCTaBJUleT npe.unoJiaraTb TOT <l>aKT, 'ITO
Ha 3TOT pa3 IIO.UBaJI Ha':lHHaFOT 3ailOJIHRTb we6HeM. Ilo.n;.n;epapKa

)J{HBalOWaJI

.n;BHraRCb no
pH.n;opy

H3 KHpnH'!a He60JibWOii: IlpO"IHOCTH.

3TOM)' OCBeweHHOM)'

JIY'laMH,

COJIHe"IHbIMH

IlpOHHKaFOIUHMH

'1epe3

Ilpo-

Jiy'laMH

BblCOKHe

KO-

OKHa

co

CBO.UaMH, BXO.n;HM B BOCTO'lffYFO "laCTb QapCKHX IlO.UBaJIOB. HeT
6onhwe cTeH ID pe'lHoro Kpynaoro KaMHR oKpy)J{eHHoro KHpIIH'leM

BMeCTO

poeHHaH H3

HHX

coxpaHReTCR

pe'IHblX

rJibI6

H

CTeHa,

KHpnH'!a.

yKpeIIJieHIDI,
06e

1458 -

COOTBeTCTBYFOT

IlOCT-

KpyIIHbie

<l>a3bl

1459 :e

CTpOHTeJibCTBa

yKpenJieHHR

1476-14800 rr,

oHH Bhr.n;enRFOTCR. HH)J{HRR ':laCTb cTeHbI oTnH-

':laeTcR OT ee BepXHeii IlOJIOBHHbl, TaM r.ue KHpilH'I
pacnoJiaraTbCR
nauenH
.n;aBHH,

ropH30HTaJibHbIMH

HanHcaHa
B

KOTOpoii

l\HTaTa

H3

rOBOpHTCR

pjl)J;aMH.

CnaBRHCKoii
o

Ha'IHHaeT

Ha xpycTaJibHOii:
xpoHHKH

npe6bIBaHHH

B

MoJI-

liyxapecT-

CKOM yKpenneHHH IIITe<l>aHa BenHKoro BOeBO.UbI Mon.ua»HH B
HOR6pe

1473 r.

o TOM 'ITO 3.UeCb HaXO.UHJiaCb CeMbR BOeBO.Ubl

PyMbIHCKOH CTpaHbI, Pa.uy qeJI ct>pyMoc (Pa.uy
ero

6oraTCTBO

H

3HaMeHa.

KpacHBbIH) H

11cnonb3YR npoeM COBpeMCHHOH

KJia.UOBOH Jlb.Ua 6bIJI ycTpOCH BbIXO.U HX 3TOro IlO.UBaJia ':lepe3
.UBepb HailOMHHaFOWYFO .ueepb coxpaHHBlllYFOCR B
cTeHe yKpennemrn, B npn:neraFOweM npoxo.ue. C
JieCTHIU~bl, Be.uyweii B napTep .ueopua B30p
ero BeKOM MOJl'!aHHH -

BOCTO'IHOH
.uepeBRHHoii

OXBaTbIBaeT,

B

3TO HaCTORwee BOeBO.UCKOe CBRTHJIHwe

B liyxapeCTe.
Ha'lHHaR c

3TOro MeCTa OCMOTp M)'3Cjl HMeeT

.UBa nyTH:

HaJieBO Ha BOCCTaHOBJieHHOM KOppn:.uope cywecTByeT
MO)J{HOCTb H3y'leHHR <t>aca.ua BHewHeii

'laCTH 3TOH

B03-

KpenocTH,

n:.uywero K ceKTopy 6acceH:HoB. A.rrJieR rrpoxo.uHT qepe3 6acceiiH
BbIIIOJIHeHHbIH H3 KHPIIH'!a rny6HHOH

3

M. IlpH pacKOIIKaX OH

6brn 3arronHeH we6HeM, c6noMKaMH Ka<l>eJIR .UJIR rreqeif:, 'leperrKaMH rJIHHRHOH IIOCY.Ubl H pa3JIH'!HbIMH BOCTO'lHbIMH
KaMH.

124

XYII

Becb

3TOT MaTepHaJI OTHOCHTCR K rrepBOH

BeKa. Tpacca Be.UeT 'lepe3 rro.u»aJibI .uoMa
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TapeJI-

IIOJIOBHHe

BbICTpoennoro

1800

npH6JIH3ITTeJibHO B

ro.ny, r.ne cJie.D.bI BoeBo,D.cKoro ,[(Bopu:a

CMelllHBaIOTCjl co CTCHaMH Kyne'IeCKOfO ,D.OMa HJIH HX ITOKpbIBaeT CJIOH 6eTOHa.

llccJie,D.oBaHml Il03BOJIHJIH

OTKpbITb

HaH-

6oJiee .npeBHbIH BO,D.OilpOBO.ll, KOTOpblH CHa6)J(aJI KpenoCTb B

X

BeKe. Ha He6oJiblllOH noBepxuocTH 6bIJIH Hali.neHbl

Ha,

2

60Jiblll0fO KOTJia c BO.llOH. Becb aHCaM6Jib 6bIJI
nepBOH noJIOBHHe
lllHM B

3

6acceli-

BO,D.OilpOBO,D.a H ne'Ib 60JiblllHX pa3MepoB, .llJ111 HarpeBa

1660

XYII

BeKa 6oJiblllHM

pa3pyrneH B

no)J(apoM

npoHcrne.n-

ro,D.y ITO CJiy'IaIO CBep)l(eHH11 BOeBO,D.bl reopre rHKa

c npecToJia PyMbIHCKoH CTpaHbI. HecKOJibKo

cTyneHeH oTKpbI-

BaIOT BXO,D. BO .D.BOP 3aHHMaIOill,HH npH6JIH3HTeJibHO
cnpaBa IlO)J.HHMalOTCH cpyH,D.aMeHTbI .llOMOB
BO,D.OH reopre ,[(yKa BO BTOpOH ITOJIOBHHe

200

KB. M

IlOCTpOeHJ-IbIX BOe-

XYII

BeKa, npH KOTO-

poM COCTOjlJI B HCIIpaBHHKax6y,n:ylll,HH BOeBO,D.a Illep6aH KaHTaKY3HHO. CneBa MO)J(HO npocJie,n:ITTb cesepHy10 CTeHy KperrocTH
H

no.n»aJibI ,[(»opu:a c

Y.llJIHHeHHbIMH Y3KHMH

yrny6JieHHjlMH

OKOH. Eme O.llHa JleCTHHU:a Be)leT K BOeBO)lCKHM KOMHaTaM B
napTepe .nsopu:a.
BTopaH .nopora, BbIBOMmaH H3 rro.n»ana, no.nHHMaeTcH no
JieCTHHU:e cnpaBa HMeH Bce BpeMH p11,n:oM BHelllHIOIO 'IaCTb cTeH
IIOKpbITYIO

6eJIOH

lllTyKaTypKOH,

IIpHHa)lJie)J(alllyIO

BpeMeHaM

npaBJieHHH BoeBO,!l,bI Bna.u U:enew. Bnepe.uH oTKpbIBaeTCH KaMeHHbIH

1476

<l>YH.llaMeHT CTeHbl

npHCTpOeHHOH ITOCJie

OCa:;K,D.eHHH

ro.n:, O,D.HOBpeMeHHO co CTpOITTeJibCTBOM .llBYX IlOMemeHHH

Ha BOCTO'IHOH
IIOMOrJIH
.CTeHbI,

CTopoHe

coxpaHITTbCH

OCTaJibHbie

KpenoCTH.
3TOMY

CTeHbl

IlocJie)lyIOIUHC

<l>YH.llaMCHTY

6bIJIH

lf

pa3pyweH1>I.

H3MeHeHHJI

IOi!CHOH

'laCTH

IlepBoe

IlOMe-

llleHHe BCTpe'IaIOmeeCH B 3TOH BeTBII HMeeT CBO,D.bl co CJie)laMH
)J(eJITOH rnTyKaTypKH HJIH rnTyKa-rypKH neneJibHOro

U:BeTa. B

ceBepOBOCTO'IHOM yrJiy BH,D.eH ,D.b!MOXO.ll,

KOTOpb!M

PH.llOM c

HaXO.llHTCH HHllla 6oJiblllHX pa3MepoB.
,[(BepHOH npoeM II03BOJIHeT BXO,D.lffb B BOCTO'IHblC KOMHaTbl
HJIH B cTopoHy n:epKBH liJiarosemeHHH. BTopaJI ,D.Bepb se.ueT K
.upyroM)' IIOMeIUeHHIO IlJIOIUa.llblO
HBJIHeTcH

72

KB. M. 3To IlOMemeHHe

O.llHHM H3 JIY'Illle Bcero coxparumrn)lXCJI neMemeHHH

B rrapTepe ,D.Bopu:a. KaK H B npe.llbI)J.YllleM OHO IlOKpbITO CBO,D.OM
IIOJIYD:HJIHH.llpH'IeCKOH cpopMbJ, OilHpaIOIUHMCJI Ha (JiyHeTbI) lllHpOKO OTKpbITbie apKH. I0:>1rnaJ1 CTeHa yqacTBy10maH B o6pa3oBaHHH <Paca.na ,D.Bopu:a pa3,n:eJieHa BbJCOKHMH H HH3HHMI-I OKHaMH.
BocTO'IHaH CTeHa HMeJia BHa'IaJie )lBa OKHa H O.D.HY )lBef-b, 3aMeHeHHYIO B Ha'IaJie

XYIII

BeKa .npyroli .nnepbIO H OKHOM c KaMeH-

HbIM o6paMJieHHCM. CJie.llbI rro)J(apa HCHO Bbl.lleJIHIOTCJI Ha 3THX
no'lepHeBIIlHX o6paMJieHHHX.

Ha ceBepHOH cTopoHe pacrroJio-

:llCeHo OKHO, KOTOpoe 1103,n:Hee 6bIJIO npeo6pa30BaHo B HHIIly, a
Ha BOCTO'IHOH CTOpOHe ,D.BepHOH npoeM CBjl3aJI 3TO IIOMelll,eHBe
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c 6oJibIIIHM 3aJIOM CoaeTa. Ilo;:i:po6Ho Hccne;:i:y11 3TO noMemeHHe 6bIJIH Haii;:i:eHbI oTIIe'laTKH KOJiel\ c ne'laTblO

XYII

BeICa c;:i:e-

JiaHHbie B CblpOii: IIITyKaTypKe IlOKpbIBalOW:eii: 3ana.!lBy10 CTeuy.
3aJI HanoMHHaeT B 60JiblllOH CTeneHH apceHaJI HJIH TpOHHbIH
JJ:BOpl\OBbIH 3aJI ynOM$1H)'TbIH B xpoHHICax HaIIHCaHHbIX BO BpeM11
npaaneHH11 Bo;:i:bI Illep6aHa KaHTaKY3HHO
CTaHnrna l>pblHICOB$1HY

(1688-1714). yfa

(1678-1688)

H KoH-

3THX .ll.BYX

3aJI

co

cao;:i:aMH MO)l{HO npoii:TH B napTcp cTapoif qacTH ;:i:aopl\a. KaMeHHa11 oT;:i:enKa nona HaMHoro BbIIIIe 'leM B yKa3aHHbIX paHee
KOMHaTax. U:eHTpaJibHblM 3JieMeHTOM "8JI1leTC$1 60JibIIIOH 3aJI
CoBeTa OTJIH'laIOll.UIHC11 6eJieM MpaMopHbIM nonoM.
IlnomaJJ:b

300

KB. M. oxpaH11eTC$1 TOJibKO BOCTO'IHOH CTeHOH

rpy6o BbIJJ:OJI6JieHHOii: B

XIX

BeKe H cTeHoii B ceaepo-Jana.!lBOM

yrny. Ilocne;:i:HIIC no;:i:TBep)l{;:J:alOT cymeCTBOBaHHC B 3TOM 3aJie
CoBeTa Toro )l{e nma apK.
pacnoJIO)l{eHHOM p11;:i:oM.

r

cymeCTBYIOlUHe B IlOMememm,

,[(Ba OKHa KOTOpbie OTKpbIBalOTC$1 B

cTopoHy ceaepHoro KopH;:i:opa coxpaH1110T eme yrny6neHn11 ;:i:mr
KpenJieHH$1 )l{eJie3HbIX paM. Ilo HX Kpa1!M 3aMeTeH CJIOH

6enoii

WTyKaTypKH, KOTOpa11, B03MO)l{HO, IlOKpbIBaJia BCe IlOMeI.QeHHe.
TpoHHbIH

JE:1

JaHHMaeT

nJioma;:i:b

cooTBeTCTBy10my10

JJ:BYM

nepexo;:i:aM B }O)ICHOH qaCTH no;:i:aana H $1BJUICTC1! O'leHb DblCOKHM IlOMCIUeHHeM. BHe 3TOro IlOMeI.QeHH1! B 3ana;u10if
pacnoJIO)l{eHbl

HeCKOJibKO

ICOMHaT,

3aHHMaeMbIX

CTOpOHe

Boeno;:i:oii:.

Ba)l{HOCTb TpOHHoro Jana 11an11eTc11 oco6oii, TaK KaK ace 6onb11rne
IlOJIHTH'leCKHC co6bITH1! pa3peIIIaeMbie B TC'leHHC MHOfHX ;:i:eCJ'ITHJieTHH BoeBOJJ:CKHM ,[(aopQOM CB1!3bJBalOTC$1
,[(HIIJioMaTbI, npe;:i:cTaBHTeJIH

c

3THM

Eaponeii:cKoii KYJibTYPbI

MaJIHCb aoeao;:i:oii: PyMbIHCKOH cTpaHbI B

MCCTOM.
npHHH-

U:eHTpaJibHOM Jane

;:i:aopQa. Ha'IHHa11 c 4>paHizy3a Ilbepa JiecKaJIOHbe H

npo;:i:on-

xca11 ,[(eo;:i:oToM EaKIIIHK, rpa4>oM JI10;:i:BHK ;:i:e MapcHJibH, nopJJ:OM IleH;:i:)l{eT c npe;:i:CTaBHTCJl$1MJI Hapo;:i:a liaJIKaH, MHOro'IHCJieHHbIMH roCT11MH, KOTOpbre IlpHCYTCTBOBaJIH B 3aJie Il0Jlb3Y1!Cb
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IlJiaTCpopMa napTep ,n:Bopua 3aHHMaeT H ,n:pyrne rr0Mew:ettm1
B

ceBepo-3ana,n:HoM yrny 3aMetfaeTCH B03BbIIIIeHHe cTaporo

<J:>ytt,naMeHTa 'lacoBHH CBHToro MoaHa rrpxMoyroJI1>H1>rii nnaH,
ICOTOpbIH 61>IJI nepe,n:aH Ha xpycTaJibHOM naHO. rnHM Ha ceBepftYIO 'laCTb <J:>aca.n:a CTCHbl TpOHHOro 3aJia 3aMetfaeM He60JibllIYIO
110BepXHocT1> c ocrnTI<aMH <J:>pec1CH, B1>monaeHHOH B

XYII-XYIII

Be1Cax. KpacHbre H qepH1>1e nonoc1>1 HIDICHIOIO qacT1> <J:>an.n: .n:panHpoBoK. Ha Bceii noBepXHOCTH rrapTepa 61>mH B1>rcTaBJieH1>r <J:>parMeHTbI ICOJIOHH, KaMeHHbJe HJrn: MpaMOpHbie CTyneHH, o6paMJieHH11 .D:Bepeii H OKOH KanHTeJIH UOKOJIH Cilel\H<f>H'IHble CTHJIIO
6pbIHKOB11Hy. Ilocpe,n:CTBOM HCCKOJiblCHX D;HTaT onHcamui: oqeBH.D:ua onpe.n:en11eTc11 <l>YHKUHOHaJibHOe Ha3HatfeHHe 1CaJIC,D:oro noMeW:eHH11. C :noro MecTa B3op HanpaBJieH

ynHue Coapenyii

(coJIHua) orpaHH'ICHHOH CJICBOH CTOpOHbI .D:BOPUOM ICHRrHHH
nocTpoeHHOM npH npaBJiemrn BoeBo,n:1>1 lliTe<f>aaa KaHTa1Cy3HHO

(1714--1715)

c

npaBoii

crnpoHbl

,n:oMa, nocTpoeHH1>1e nocne
BTopoii: IlOJIOBHHe

XIX

1800

pacnoJio:llCeHbI 1Cyneqec1CHe

ro.na H npeo6pa30BaHH1>re Bo

Be1Ca.

IlpHBJielCaeT BHHMaHHe :llCCJIC3HbIH 6aJIICOI-I, .n:o6aBJieHHbIH B

1874

ro,n:y. CeBepHa11 cTopoHa MY3CH oxpaa11eTc.11 TpeM11 3,n:aHH-

.HMH BOCCTaHOBJICHHbIMH B

1973

ro.n:y' a 3ana,n:Ha11 CTOpoHa, .n:o-

MOM c He60JibllIHMH OKOHD;aMH IlOCTpoeHHbIMH B
Ha,n: IlO,n:BaJIOM OTHOC11w;HMCR IC HatfaJiy

XIX

1970-1971 rr

BelCa •

.[(epeBRHHaR JICCTHHua Be,n:eT c TpaCCbI napTepa IC 3Ta:llCaM.
IlepBbIM o6'belCTOM 11BJIHeTCR 06paTHa11 CTOpOHa CBO,n:a O.D:HOH
H3 ICOMHaT napTepa, B ICOTOpOM npo6HTO ny6JieHHe netfHOro
.D:bIMOXO.JJ:a. Ilepe.D:HRR CTeHa co,n:ep:llCHT HaH60JihIDylO 'laCTb CJie.JJ:OB .D:OCTOilpHMetfaTeJibHOCTH. 3Ta CTeHa pa3,n:eJIReT ,n:Ba 6oJibIIIHX IlOMeW:eHH11, HOCR B BepXHeii: tfaCTH ICOTopoii BH.D:Hbl CJie.D:bI
IIITy1CaTyp1CH, B CJIOB o6yrneHHOH H3BeCTICH co BpeMeH IlO:llCapa

XYIII

BeKa. ,[(Bep1> npo6nrn11 B no,n:JIHHHoii: cTeHe H nepecTpoii:Ka

HHIII IlOKpbITbIX 6eJioii IIITyKaTypKOH yKa3bIBalOT Ha npeo6pa3oBaHHR rrpoHcIIIemuHe 3,n:ec1> B

XYIII

eeKe.

c 3ana,n:HOH CTeHbl 3aw:Hw:eHHOH 6eTOHHbIM IlOKpbITHeM coxpaHBJIHCb cne,n:bl KapTHHbl pa3MepoM

2 X 2 M. Ha KOpH'IHeBOM

<J:>oae xy,n:o:llCF.HK H3o6pa3HJI BH.D: BOCHHoro narcp11. Ha npaBoM
IIJlaHe BH,n:eH BoeBo,n:a BepxoM, o.n:enrif B <J:>opMy

XYII

eeKa. Ha

BTOpOM IIJlaHe HeCKOJihKO BOeHHbIX IlaJiaTOK H HCCKOJibKO COJI.D:aT.
KapTHHa HCIIOJIHeHa Ha CTeHe OTHOCRw;HHC11 K
cne,n:bl xapaKTepH1>1e nepBoii noJIOBHHe

XIX

1800 ro.n:y

H HOCHT

BeKa.

Ilocne.nHRR Teppaca Hax0Mw:a.11cg B npe.nenax MY3e.11 npe.n:CTaBJIHeT B3opy BH.D: Ha .JJ:OM IlOCTpoeHHbIH BO BpeMR npaBJICHH11
1<0Top1>1if no3,IJ,Hee BXO,!l,HJI B aHcaM6JI1> XaHa MaHyK H uepKBH
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B

ceaepHoil: qacnr B TeHH coapcMeHHLIX JJ.OMOB Haxo,!UITC.H

OCTaTKH BOeBO)J,CKHX L\OMOB, npHCTpoeHHhIX K )J,Bopuy BO BTOpoil:
nonoBHHe

XYI

BeKe.

Bi.meJiruoTCH 60KOBL1e cTeHLI CL1eJiaHHL1e H3 KHpnH'la H peqHoro Kpymrnro KaMHJI, CTOJI6hI KOTOpLie pa3,!l.CJIJIJOT ITOJJ.BaJI Ha
)],Ba noMemeHIDl o6pameHHLie Ha JOiKHYJO H ceaepHy10 qacTH. OTCJOJJ.a no TOM

iKe

JieCTHHI.(e B03BpamaeMC11 Ha ITJiaT<l>OPMY nap-

Tepa H qepe3 KOMHaTy co CBO)J,aMH npoxo)J,aMH B BOCToqHLie
IWMHaThI :noro aHcaM6JI11. C nepBLIX

iKe

cTyneHeil: npHBJieKaeT

BHHMaHHe nepeJJ.HJIJI CTeHa B KOTopoil: HaXO)J,HTCH apKa KOppHJJ.Opa,

CB1!3hIBaJOll.(a.H

JJ.Bopua. HaqHHaH c

uepKOBh

XYI

linaroBemeHHR

BeKa H JJ.O cepeJJ.HHhI

c

KOMHaT3.MH

XYIII

aeKa 3TO

MecTo nccemanoci. aceMH BoeBo,a:aMH PyMLrncKoil: cTpaHLI. CoBpeMeHHaH <t>opMa CTeHLI OTHOCHTCH K BpeMeHaM BOeBO)J,hI KoHCTaHTHHa liphIHKOBHHy, orpaH:H'!aH ceBepHyJO KpaHHJOJO qacTL
BOeBO)J,CKOro JJ.Bopa. Cnpaaa OTKpbIBaeTCJI JJ.JIHHHhIH 3aJI co CBO)J,aMH aBenna, c)J,eJiaHHhIMH B rrepBLic ro)J,LI
30BaHHeM 33Da)J,HOH CTeHhl )J,Bopua.

lfa

XIX

neKa c Hcnoni.-

,[(Bopl.(OBOH naJiaTbl

6bIJIH B311Thl KaMeHHLie KOJIOHHLI cpeJJ.H KOTOpb!X OCTaJIHCL Ha
MecTc TOJihKO cpe.IIHHe, OTHOCRIUHecn K

XIX

BeKy, L\pyrHe KOJIOH-

HhI 6bIJIH pa3Mell.(eHhl BO BpeMjf He)J,aBHero BOCCTaHOBJieHIDI.

lfa

3TOro 3aJia c KOJIOHHaMH cnycKaeMCX B L(Ba IlOJJ.BaJia ycTpo-

eUHhIX B

XIX

BeKe B KaiKJJ.OM H3 KOTOphIX MOiKHO 3aMeTHTL

«l>YHL\aMeHTLI BCeBOJJ.CKHX JJ.BOpl.(OB. <l>aKTJl'leCKH, 3TO npOXOJJ.HaJI aJIJieJI nepeceKaeT 3aJILI H «l>YHL\aMeHTLI KOMHaT, a TaKiKe
H BOCTO'fHYJO 6aruHJO. Ha o6paMJieHHH Y3Koro JJ.JIHHHoro oKHa
BLipe3aHHOro B KoHue cTeHLI a

XYII

Berce 6LIJIH Haii)J,eHLI cJieJJ.LI

6eJIOH lUTYKaTYPKH Ha KOTOpoil: crnpocnaBJIHCKHMH 6yKBaMH
6i.mo HaITHCaHo HMjf «MaTeil:». CneL\hI ruTyKaTypKH ITOL\TBep)l()J;aJOT TOT cl>aKT 'ITO cl>aca)J, )J,Bopua He 6bIJI OTJJ.eJiaH BH)J,HMLIM BhICTYIlaJOIUHM KHpllli'IOM a 6bIJI ITOKpbIT 6eJILIM l.(eMeHTHLIM pacTBOpoM, KaK H 6oJILlUHHCTBO KOMHaT napTepa H 3TaiKa. 0CMOTp
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KOTOpblH

npo.u.omKaeTCH IlO'l.TH 2 'iaca, Il03BOJIHeT noceTHTeJUIM OTMeTHTL
H 3ailOMHHTL uau6oJiee Ba)l(HLie MOMeHTLI HCTOpHH PyMLIHCKOH
CTpaHLI.
Ha'IHHaH oT aoeao.u. BTopoii noJIOBHHLI XIY BeKa, npo.u.oJI)l(aH
noeao.u.oii Bna.n: l(enew, JiaiioTa Eacapa6 H npaBHTeJUIMH XYIXYII BeKoB, Boeao.n:cKHii ,l(aop II03HaJI uerrpepLIBHoe pa3BHTHe,
IlOJJ:TBep)l()J.aeMoe MaTepHaJll>HLIMH CJieJJ:aMH coxpaHHBllIHMHCH B
JTOM M)'3ee. B TO)l(e BpeMH CBHJJ:eTeJILCTBa npownoro c KOTOpbIM
3HaKOMHTCH noceTHTeJIL M)'3eH, cnoco6cTBYeT IlOHHMaHlUO ype3aHHOCTH COCTOJIHHH, B KOTOpOM coxpaHHeTCH HLIHe uau6onee
Kpynuoe cpe.u.ueaeKoaoe coopy)l(eHHe PyMLIHCKoro KHJl)l(ecTBa,
Ka)l()J.LIH uaii.n:eHHLIH npe.u.MeT HJIH 'l.aCTL CTeHLI, Haxo.u.xmeiicx B
My3ee, JTO OTfOJIOCKH MHOfOBeKOBOH 6ypuoii: HCTOpHH EyxapecTa
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IIepeqeHh
HJIJIIOCTpa~iî

PHc. 1. YnHqa ConHua (CTpa.na Coapenyii) .no 1967 ro.n coxpaHHBll(all no.n
CBOHMH ,noMaMH HCTOPH'l.ecKHe cne,nbI xpenocm H Boeao,ncxoro )l:aopua.
PHC. 2. )l:oMa Ha ynHue HaA BOCTO'l.HOit CTOPOHOit Boeao,ncxoro )l:aopua.
PHC. 3. Ilnorn;a,nb UBeTOB (IlbllUa .ne ct>nopb) IIOCTpoeHal! HaA CTeHoit
BOCTO'l.Hoit '1.aCTH B npe,nenax )l:Bopua.
PHc. 4. Pa6orbI no pacxoIIKe ncropH'l.ecKHX paJBanHH BoeBo,ncxoro )l:aop[{a,
npoae,neHHbie B nepHo.n 1967-1970 rr.
Pnc. 5. Ilnaa JA3HHit Craporo )l:aopa B KoHua XYIII - BeKa.
PHC. 6. Ilocy,na OTHOClll[{3JICll K XY-XYill BeKaM H3HAeHHall BO BpeMll
paCKOilOK
Pnc. 7. KHpIIH'l.Ha11 creHa Manoit Kpenocm H KaMeHHall CTeHa Kpenocm
Bceao,nbl Bna.n IJ;enem.
PHc. 8. «l>YH.naMeHTbI Kpenocm XIY BeKa aaxoJl.llilUlec11 no.n CTeHaMH BoeBo,ncKoro ,naopua.
PHc. 9. Boeao.n Bna.n IJ;enewb (1456-1462; 1476) OCHOBaTeJib l>yxapecrcKoit
KpenocrH.
PHc. 10. KaMeHHall creHa l>yxapecrcKoit KpenocrH.
PHc. 11. qacoBHll OTHOC11ll(aRCll K 20 ceHTll6p11 1459 ro.na, KOTOPall co,nep)KJIT ,npeBHee ynoMHHaHHe HaHMeHOB3Hllll l>yxapecra.
PHc. 12. 3ana,nHall cropoHa Kpenocrn Eyxapecra BO BpeMll uccne,noBaHHit
paCKOilOK.
PHc. 13. MHp'l.a Bo.na qo6aHYn (1545-1554; 1558-1559), OCHOBaTem.
BoeBo,ncKoro .naopua.
PHc. 14. CeaepHall rannepeR no,naana ,nBopua.
PHc. 15. )l:eranH CTpoerenbcTBa XYI BeKa.
PHC. 16. Ilo,nBaflbI BoeBOACKOro .n:aopua BO BpeMll pa6or IIO peCTaBpamm.
PHc. 17. MyJeiiHbie pacnonmKeHH11 B no,nBanax BoeBo,ncKoro )l:Bop[{a.
PHc. 18. IJ;epKOBb Enaroaell(eHHR noeao,nbI Mep'la qo6affYn.
PHc. 19. Mm:ait BHrnJyn (1593-1601) ocyll(eCTBHTem. o6oe.zumeHIDI no.n
o,nHHM CKHnerpoM PyMbIHCKoii CTpaHbI, TpaHCHJibBaHHH H Mon,naBHH.
Pec. 20. Bn.n Eyxapecra B 1688 ro,ny c Boeeo,nCKHM )l:eopoM B Ka'leCTBe
[{eHrpanbHOro :meMeHTa.
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PHc. 21. CeaepttaR cretta Tpo1rnoro Jana, nocrpoeH11oro B XYII BeKe.
PHc. 22. CreHbI 'l.acoann CB. Moaua KpecTHTem1 e Janb1 TpoHa.
Pnc. 23. KpynHbIC ocnonarenn BoeBo,ncKoro ,nBopa XYII eeKa.
1. MaTeH Eacapa6 (1632-1654)
2. rpnrope rHKa (1660-1664; 1672-1674)
3. lliep6aH KaHTaKYJHHO (1678-1688)
4. KOHCT3HTHH EpblHKOBllHy (1688-1714).
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PHC. 24. cf>}'H)laMeHTbl .llOMOB IIOCTpoeHHble DO Bpewi npanrreHHJI BOeBO.llbl
reopre ):{yKa (1674--1678).
PHc. 25. CTeHa XYII BeKa, BKJIIO'leHHaB B .noM XIX BeKa.
PHc. 26. IlopTarr uepKBH ErraroeeweHHB BbICTpoeHHbiii npH npanrremm
lliTe.PaHa KaHTaKyJHHO (1714--1715).
PHc. 27. BJBTHe B nrreH HHKorra11 Bo.nb1 ManpoKop.naT ra6c6yprcKHMB
OTPB.llaMH npH Boeeo.ncKOM .neope 1716 ro.ny.
PHc. 28. AoM, 11ocTpoeHHb1ii B cepe.n.HHe XYIII BeKa H HcnorrbJyeMb1ii B
Ka'leCTBe Cy.na Ha.n npecTynHHKaMH P}'MbIHCKOii CTpaHbI.
PHc. 29. KaMeRHbie KOJIOHHbI B Anopuoeoii 11arraTe cHona HCDOJib30BaRHbJe
B XIX BeKe.
PHC. 30. 0TIIe'laTOK DO.llJlHHHOro coo.na Ha BOCTO'IHOii CTeHe O)J;HOii H3 3aJI
nepeoro JTa)l(a.
PHC. 31. 06paMJieHHe .neepH BLIDOJIHeHHOii H3 KaMHJI B 11epeoii. IIOJIOBHHe
XYIII eeKa.
PHc. 32. BcTynrreHHe BOHCK CaxouKoro rrpHHua Ko6ypra B EyxapecT B
llOJ16pe 1789.
PHC. 33. Ilo.nearr CTapoil KOtPeiiHH no yrrHue KoBa'I 16 IIOCTpOeRHOii rrocrre
rrpo.na)l(H Boeeo.ncKoro .llBOpa.
PHc. 34. Apx1ueKTypm.1ii aHcaM6Jib MHxaii so.na, KOTOpbIH BKJio'laeT H
rrocrpoHKH Hoeoro Aeopa.
PHc. 35. Top)l(ecTBeHHoe oTKpblrne MyJeB CTaporo Aeopa 27 anperuJ
1972 ro.na.
PHc. 36. KorroHHa JIO.ll)l(HH Boeeo.ncKoro Aeopua
PHc. 37. MyJeiîua11 Tpacca.
PHc. 38. cf>yH.naMeHTbI uepKBH Ce. AHTona pa3pymeHHoi1 eo BpeMB 60.'lb·
moro DO)l(apa 23 MapTa 1847 ro.na.
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