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PREFAŢĂ

GEOGRAFICĂ

LA

PARA·

LELA 45°

Prezentă ln toate momentele importante ale
Tîrgovişte este păstrătoarea unor bogate vestigii ale
civilizaţiei româneşti, adevărat tez.aur de amintiri glorioase.
Atenţia vizitatorului este reţinută de la primul contact cu numeroasele sale monumente - parte restaurate în ultimii ani - care imprimă
localităţii un peisaj singular. Nu întîmplător pentru Mihail Kogălni
ceanu, Trrgovişte, alături de Suceava, reprezenta « mai mult dectt

istoriei poporului,

şi Atena ».
Situată la poalele Carpaţilor,
dealurilor îşi pierd din înălţime,

Sparta

acolo unde ultimele prelungiri ale
iar văile Ialomiţei şi Dîmboviţei se
deschid într-o cîmpie roditoare, care poartă chiar numele oraşului,
Tîrgovişte a beneficiat de o aşezare prielnică, paralela 45° străbătînd
municipiul pe la nord (Şotînga, Doiceşti). Aceasta explică faptul că
oraşul are o climă temperată, iar apărarea naturală împotriva vînturilor a creat un microclimat specific, exprimat printr-o temperatură
medie anuală de+ 10°, cu ierni blînde şi veri răcoroase.
Aşezată în punctul de maximă apropiere dintre apele Ialomiţei care o scaldă la est, şi Dîmboviţei - care o încinge la numai 6 km
spre vest, delimitind acolo municipiul, Tîrgovişte este locul unde se
ramifică străvechiul « Drum al Branului », venind dinspre Transilvania pe valea Dîmboviţei şi continuind spre Dunăre, pe Ialomiţa
pînă la Brăila, prin Tîrgşor-Gherghiţa, sau direct la sud, spre
Giurgiu.
Aceste drumuri, cărora li s-au adăugat şi altele, toate modernizate,
apropie municipiul Tîrgovişte - reşedinţă a judeţului Dîmboviţa de Bucureşti, pe D.N. 71 (80 km), pe varianta D.N. 1 A (80 km), pe
D.N. 72+ D.N. 7 (100 km), sau pe autostrada E 15 Bucureşti Piteşti; de Sinaia (spre Braşov), pe D.N. 71 (62 km); de Cimpulung
5
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(69 km) şi Braşov, prin Bran (140 km), pe D.N. 71 A; de Piteşti, pe
D.N. 72 + D.N. 7 (70 km) sau pe autostrada E 15; de Giurgiu, prin
Crevedia, pe D.N. 61 (125 km); de Ploieşti, pe D.N. 72 (50 km); de
Cimpina (spre Braşov), prin Moreni, pe varianta din D.N. 72 (44 km).
Peste culmile Piemontului şi Subcarpaţilor, încărcate cu vii şi
livezi pline de rod sau cu păduri de foioase, care parcă îmbrăţişează
oraşul dinspre nord, est şi vest, lăsindu-i o singură fereastră spre orizontul larg al Cimpiei Române, se :zăresc virfurile semeţe ale Bucegilor şi Leaotei, pe care le simţi aproape în dimineţile senine.
Farmecul Tugoviştei şi al împrejurimilor sale sporeşte prin realizările înfăptuite de oamenii acestor locuri, care au plantat păduri de
sonde alături de glorioasele vestigii istorice.

https://biblioteca-digitala.ro

VATRĂ DE ISTORIE

Tirgovişte - cetatea de scaun a celor mai
seamă voievozi ai Ţării Româneşti, simbolul mişcării de renaştere
natională şi de eliberare socială din prima jumătate a secolului al
XIX-iea - a apărut şi s-a dezvoltat pe un teritoriu intens locuit lncă
din timpuri străvechi. Vietuirea îndelungată a oamenilor pe aceste
meleaguri, conditionată de mediul geografic favorabil, de apărarea
naturală împotriva cotropitorilor, este dovedită tot mai puternic de
identificarea ln împrejurimi a numeroase aşezări, din comuna primitivă
pină în feudalism.

de

Cercetările arheologice au stabilit că cele mai vechi wme de activitate umană în vatra sau în împrejurimile oraşului datează din pa/eolitic (2.000.000 i.e.n.), fiind cunoscute astăzi resturi de fauni glaciară
la Teiş şi Bărbuletu şi unelte apartinind «culturii de prund» descoperite în albia riului Argeş, la !oneşti. Neoliticu/ tfrziu este reprezentat
prin aşezări ca cele de la Geangoeşti, !oneşti, Mătăsaru, Nucet şi
altele, bogate în wme de locuinte, unelte de piatră, vase din lut ars
şi plastică, toate aparţinînd culturii Gwnelnita (2700-1900 i.e.n.)
Cultura materială a populatiei din epoca bronzului este atestată prin
descoperirile arheologice din aşezările de la Văcăreşti, Hăbeni, Viforita,
Nucet, Movila şi altele, aparţinind din punct de vedere tipologic culturilor Glina, Tei şi Monteoru.
Oteva tezaure, dintre care mentionăm pe cel de la Perşinari, continînd arme de ceremonie din aur şi argint, ieşit la lumină prin descoperirile intîmplătoare din 1954 şi 1962, tezaurele de monede macedoniene
şi thasiene (secolul II î.e.n.) de la Căprioru, Cojasca, Titu, cel de
monede dacice de la Adînca (sec. I î.e.n.), tezaurele de monede romane
de la Pietrari, Gura-Şutii, Lucieni şi altele, ne arată că văile lalomitei
şi Dîmbovitei au înlesnit triburilor băştinaşe - purtătoare ale culturilor bronzului şi apoi a celei geto-dacice - un amplu şi permanent
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schimb de produse cu lumea greacă şi romană. Acest contact este
dovedit şi prin descoperirile deosebit de importante făcute în aşezarea
geto-dacică de la Cătunu (sec. I î.e.n.), cele de la Mătăsaru (sec. IIW e.n.) sau cele întimplătoare, din aşezări similare necercetate încă. de
la Frasinu, Fîntînele, Bnlteşti şi Voineşti, unde a putut fi urmărită
continuitatea populaţiei daco-romane între secolele II-IX e.n.
Deşi singulară, descoperirea unor monede bizantine din secolul
al X-lea chiar pe teritoriul oraşului vădeşte continuitatea populaţiei
autohtone şi în această parte a ţării, aflată în permanent contact cu
sudul Dunării.
în secolele XW-XIV, pe teritoriul oraşului de astăzi a existat o
aşezare rurală, ale cărei urme, surprinse chiar pe locul Curţii domneşti, indică nucleul din care aceasta s-a dezvoltat ulterior. Transformarea aşezării într-un centru permanent de schimb (tîrg), în care
comercializau produsele locuitorii dealurilor cu cei ai cimpiei, la
începutul secolului al XIV-iea - adică înaintea constituirii statului
feudal independent Ţara Românească (1330) - este astăzi sigură,
urmînd să fie susţinută şi pe cale arheologică.
Interpretarea toponimicului « Tirgovişte » ar putea duce la concluzia
că originea oraşului se găseşte într-un fost tîrg, sufixul slavon « işte »
indicînd de obicei un trecut, ceva care a fost acolo.
Populaţia noului tîrg a crescut repede, fiind îngroşată de ţăranii
refugiaţi la oraş spre a se salva de poverile exploatării feudale sau
atraşi de domnie pentru lucrările de construcţii care se efectuau la
curte.
Creşterea volumului comerţului intern, extern şi de tranzit, în
care Tîrgovişte va avea pînă în secolul al XVIII-iea (cînd s-a deschis
drumul de pe Valea Prahovei) un rol preponderent - ca urmare a
aşezării sale pe circuitul vechiului drum comercial care lega Transilvania
de porturile dunărene - au ridicat importanţa economică a oraşului,
alături de aceea a Cimpulungului şi a Argeşului. Aici poposeau carele
purtînd mărfurile neguţătorilor care străbăteau drumurile Branului şi
Brăilei, ale Bucureştilor şi Giurgiului, ceea ce a avut ca rezultat concentrarea în oraş a numeroşi meşteşugari care deserveau caravanele şi
populaţia tot mai deasă.
La înflorirea meşteşugurilor a contribuit într-o oarecare măsură
şi colonia săsească înfiripată aici încă din secolul al XIV-iea.
Prosperitatea economică a noului centru urban a determinat domnin, aflată la Argeş, să cerceteze mai des oraşul, menţionat în
privilegiul din 1403 dat de Mircea cel Bătrîn, primul document domnesc care se referă la Tîrgovişte. Acesta a fost motivul principal care
n 1l«i~ mutarea scaunului domnesc de la Argeş, în timpul domniei
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acestui voievod. Măsura s-a dovedit a fi fost înţeleaptă şi din punct
de vedere militar şi administrativ, Tîrgovişte devenind o verigă importantă în planul de organizare teritorială a Ţării Româneşti.
Este totuşi greu de stabilit cronologic momentul strămutării reşe
dinţei domneşti aici, deoarece Mircea cel Bătrîn a folosit un timp,
simultan, atît Argeşul, cit şi Tirgovişte ca scaune ale domniei. De
aceea nu se poate vorbi pentru această vreme de o reşedinţă domnească, în adevăratul sens al cuvîntului, numai la Tîrgovişte.
Prima mărturie documentară despre oraş (amintit şi ca reşedinţă)
este cuprinsă în memorialul de călătorie al lui Johann Schiltberger,
martor ocular al bătăliei de la Nicopole, care menţioneaz.ă în 1396:
« Am fost şi fn Ţara Românească, in cele două capitale ale ei, care
sini numite Argeş şi Tfrgovişte ». Această afirmaţie trebuie pusă în
legătură şi cu asocierea la domnie a lui Mihail - fiul lui Mircea cel
Bătrîn - care menţionează în două documente de la Tîrgovişte, din
1417-1418, că au fost date «din fnsăşi casa domniei mele şi din fnsuşi
oraşul domniei mele », fiind primele acte de cancelarie cunoscute,
emise din noua capitală. în această vreme, Mircea cel Bătrîn continua
să domnească la Argeş, cu toate că de la 1409 este atestată documentar
şi Curtea domnească de la Tirgovişte.
Se pare că după moartea tatălui său (1418), Mihail nu s-a mai
întors în scaunul de la Argeş, Tirgovişte rămînînd pentru cîteva decenii
(pînă în 1465) singura capitală a Ţării Româneşti şi devenind cel mai
important centru economic, administrativ, militar şi cultural al ţării.
Acest fapt a avut urmări importante asupra dezvoltării sale ulterioare.
Boierii dregători, care formau curtea voievodului, cumpără case şi
devin stăpîni pe mai multe terenuri din moşia oraşului, iar domnia
dăruieşte mănăstirilor mai multe mori, locuri şi case din Tîrgovişte.
Oraşul îşi leagă

numele de însemnate momente ale luptei poporului nostru pentru neatîmare, păstrarea fiinţei naţionale şi eliberare
socială.

La 2 septembrie 1442, pe valea superioară a Ialomiţei, «în locuri
înguste şi muntoase», oştile muntene, transilvănene şi ungureşti,
conduse de Iancu de Hunedoara, au alungat pe cotropitorii turci, iar
după 20 de ani (1462), Vlad Ţepeş, retrăgîndu-se pe Ialomiţa, aproape
de Tirgovişte, a reuşit să înfrîngă din nou oastea otomană.
La dezvoltarea sa ulterioară a contribuit creşterea volumului
comerţului, în care Tîrgovişte a avut un rol deosebit, evidenţiat în
documentele vremii. Astfel, din privilegiul acordat negustorilor din
Liov în anul 1403 (reînnoit în anul 1409) reiese că la Tîrgovişte aceştia,
deşi privilegiaţi, nu erau scutiţi de plata vămii pentru domnie:« mărfu9
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fie mai înlii cercetate de domnie la Tirgovişte, pentru a se cumcele trebuincioase curţii».
Domnia a dus o politică de sprijinire economică a oraşului, acordînd numeroase privilegii negustorilor. Astfel, Dan al II-iea cel Viteaz
permite tîrgoviştenilor să facă comerţ în toate tirguri]e ţării, fără să
plătească vamă. Domnii intervin adesea în conflictele economice cu
Braşovul şi Sibiul de partea negustorilor din Tirgovişte, ajutîndu-i
să-şi primească datoriile. Din povestirile germane despre Vlad Ţepeş,
ştim că acesta a ajutat pe negustori chiar cu bani.
Un sprijin preţios acorda domnia şi meseriaşilor. Astfel, dintr-o
informaţie a lui Franco Sivori, secretarul lui Petru Cercel, aflăm că,
o dată cu remutarea curţii la Tirgovişte, în februarie 1584, « s-au
mutat şi toţi negustorii şi meseriaşii din Bucureşti», ceea ce se explică
prin faptul că meseriaşii depindeau oarecum de Curtea domnească,
care le fumiza numeroase comenzi.
Orăşenii nu erau însă scutiţi de dările individuale pentru domnie.
Toate cazurile de scutire de dijmă se prevăd în privilegiile tirgului.
Pentru folosirea caselor şi a curţilor, a părţilor individuale de moşie,
orăşenii plăteau domnului o dare. încă din vremea lui Mircea cel
Bătrîn (sec. XV) tîrgoviştenii erau supuşi la dările generale (darea
oilor, porcilor, stupilor, găleţi de grine, vinăriciul, cositul finului,
tăiatul copacilor, podvoade) şi la unele obligaţii excepţionale (pentru
secolul al XV-iea) ca birul şi munca la rîşniţă. Orăşenii erau obligaţi
să furnizeze oaste, adică oameni înarmaţi pe socoteala oraşului, care
era probabil folosită şi la apărarea cetăţii.
Pînă la 1459, cînd este menţionat pentru prima oară documentar
oraşul Bucureşti, marea majoritate a actelor domneşti sînt date din
Tîrgovişte. Dar de-abia din 1465 un document de la Radu cel Frumos
menţionează noua « cetate de scaun » - Bucureşti, care îşi va disputa
cu Tîrgovişte, în veacurile următoare, rolul de capitală a Ţării Romârile

să

păra

neşti.

începînd cu domnia lui Radu cel Mare, Tîrgovişte redevine prima
de scaun a Ţării Româneşti, rol pe care îl deţine pînă în
1545. În acest timp au fost date de aici 230 de documente interne, în
timp ce din Bucureşti numai 94. Aceasta se explică prin eforturile
depuse de Radu cel Mare, Neagoe Basarab şi Radu de la Afumaţi
de a rezista presiunilor Porţii, ei străduindu-se să pună capăt luptelor
feudale interne şi ducînd o politică de centralizare statală, de dezvoltare
economică şi îndeosebi culturală, prin împodobirea Tirgoviştei cu edificii arhitectonice de mare valoare artistică (Mănăstirea Dealu şi
vechea biserică a Mitropoliei), întemeind aici şi prima tipografie a
reşedinţă

Ţării Româneşti.
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de la începutul secolului al XVI-iea, Trrgovişte se
printre primele patru oraşe din Europa în care s-au tipărit
limba slavonă. Prin osîrdia călugărului tipograf Macarie
11p4reau la Tirgovişte, de sub teascurile de la Mănăstirea Dealu, Liturafalerul în anul 1508, Octoihul în 1510 şi Tetraevanghelul în 1512, cu
m4icstrite împletituri pe frontispicii şi majuscule, ale căror modele se
mai păstrează, dăltuite în piatră, şi la chenarele de pe faţadele şi turnurile bisericii Mănăstirii Dealu. Acestea reprezentau primele tipărituri
de pe teritoriul României, înainte cu peste două decenii faţă de cele din
Transilvania.
A doua serie de cărţi religioase, tot în limba slavonă, începeau să
tipărească Dimitrie Liubavici şi Moisi, «în cetatea de scaun a Tîrgo1'/ştei », mai întîi cu Molitvenicul din anul 1545, la care ornamentele
frontispiciilor îmbracă stema Ţării Româneşti şi titlul domnului Radu
Paisie. Peste doi ani apărea din aceeaşi tiparniţă un Apostol, din care
se scotea şi o ediţie pentru Moldova, la cererea domnului lliaş Rareş.
Ajutorul acestuia, Oprea, s-a mutat la Braşov, unde tipărea, împreună
cu ucenicul său luat de la Tirgovişte - diaconul « Coresi ot Trrgovişte », cum se intitula el însuşi - Octoihul slavon din 1557, comandat
de domnii Pătraşcu cel Bun al Ţării Româneşti şi Alexandru Lăpuş
neanu al Moldovei. În acelaşi an, Coresi începea la Trrgovişte, ajutat
de zece ucenici, o adevărată şcoală de tipografie, imprimînd Triodul
penticostar, o realizare remarcabilă a artei tipografice, prin bogăţia
ilustraţiilor. Fără îndoială că tot aici au apărut şi celelalte cărţi în
limba slavonă (care nu mai poartă indicaţia locului unde au fost
tipărite) scoase de Coresi la comanda domnilor şi mitropoliţilor Ţării
Prin

tipăriturile

num4ră
i:Arţi ln

Româneşti.

De sub teascurile tirgovişteanului Coresi apăreau la Braşov şi
primele cărţi tipărite în româneşte, care se mai păstrează. Limba tipări
turilor lui Coresi era cea vorbită în Ţara Românească, la Tirgovişte,
şi în sudul Transilvaniei, care a rămas limba literară pînă în zilele
noastre. La aceasta au contribuit în mare măsură şi tipăriturile de la
Tirgovişte din secolul al XVII-iea şi de la începutul secolului al XVIII-iea,
printre care Pravila cea mare sau îndreptarea legii (1652) şi Capete de
poruncă (1714) - tipărită de Antim Ivireanu, primele lucrări juridice
cu caracter predominant laic din Ţara Românească.
Această bogată activitate tipografică s-a împletit cu dezvoltarea
şcolilor care au funcţionat în cursul secolelor XV-XVIII pe lingă
bisericile şi mănăstirile de aici, cărţile de ritual avind şi rolul de
manuale şcolare.
La întărirea rolului de capitală va contribui aducerea de către
Neagoe Basarab a scaunului Mitropoliei Ţării Româneşti de la Argeş,
11
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menţinut aici pînă în 1668-1671, în ciuda deselor oscilaţii ale
reşedinţei voievodale.
Ion Ghica remarca şi el că: «Aşezarea capitalei la gura munţilor
nu era o cestiune de peisaj . .. sau de aer curat: era o cestiune de apărare

in 1517,

naţională, o cestiune de strategie. În timpi de năvăliri necontenite, unde

s-ar fi putut pune mai bine capitala ţărei? »
După 1545, ca urmare a înfeudării ţării de către turci, Tîrgovişte
cedează iar pasul Bucureştilor. Toţi predecesorii lui Mihai Viteazu
slnt domni de Bucureşti, cu excepţia tatălui şi fratelui său, Pătraşcu
cel Bun şi respectiv Petru Cercel, care rezidează mai mult la Tîrgovişte. Acesta din urmă ajunge voievod al Ţării Româneşti în 1583
după ce străbătuse Apusul răscolit de ampla mişcare a Renaşterii.
Stăpînit de gînduri înnoitoare, părăseşte Bucureştii pentru a-şi fixa
reşedinţa la Tîrgovişte. în acest scop, într-un timp record, execută
importante lucrări de construcţie, care au transformat oraşul într-una
din aşezările măreţe din sud-estul Europei.
Aşa era văzută capitala de toţi străinii care au vizitat-o în timpul
strălucitei epopei a lui Mihai Viteazu, fiind slăvită împreună cu acesta
şi într-una din piesele vestitului dramaturg spaniol al vremii, Lope
de Vega.
Atraşi de faima lui Mihai, soseau aici solii încurajatoare, Trrgovişte fiind socotită atunci unul din importantele centre diplomatice
din sud-estul Europei, iar lupta de aici, din cadrul campaniei anului
1595, a fost unul dintre evenimentele cele mai comentate ale timpului.
Din 1595, data incendierii Bucureştilor de către turci, reşedinţa
domnească este readusă de Mihai Viteazu la Tîrgovişte. Retrasă pe
valea superioară a Dîmboviţei, oastea Ţării Româneşti îşi stabileşte
tabăra la Stoeneşti unde se reface şi, la 6 octombrie 1595, cu ajutorul
principelui Transilvaniei, începe ofensiva eliberatoare cu asediul Tîrgoviştei, ocupată de o puternică garnizoană turcească.
Tot aici s-a conturat măreaţa idee a unirii celor trei ţări româneşti
şi s-a elaborat planul acelei glorioase campanii care a dus la înfăp
tuirea pentru scurtă vreme a visului secular al poporului român.
Între 1600 şi 1625, peste 1 OOO de documente sînt date din Tîrgovişte şi numai cîteva zeci din Bucureşti.
Ultima părăsire a Bucureştilor în toamna lui 1639 este determinată
de considerente politice majore, Matei Basarab punîndu-se la adăpost
de încercările otomane de a-1 răsturna «pentru a asigura mai bine
persoana sa, nefiind în bune relaţii cu Poarta », cum relata un raport
catolic contemporan. Episcopul catolic care trecea prin Bucureşti, la
puţin timp după mutarea scaunului la Tîrgovişte, menţiona că atunci
domnul « a poruncit să plece de aici şi toţi soldaţii care locuiau fn acest
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oraş » şi că aceştia « s-au dus cu familiile lor şi cu tot ce aveau la Tîrgov/şte ». Matei Basarab moare în Tîrgovişte la curtea pe care o înnoise.
El lntreprinsese aici mari lucrări de restaurare, care au cuprins în primul
rlnd Curtea domnească. Tot atunci, oraşul s-a împodobit cu cîteva
dintre cele mai valoroase monumente păstrate pînă astăzi, printre care

bisericile « Sfinţii Împăraţi », « Sf. Dumitru », « Tirgului », precum
frumoasa ctitorie a lui Vasile Lupu, biserica « Stelea ».
După mărturia unor călători străini, în timpul domniei sale, Tîrgovişte era un oraş mare, avînd 30 000-40 OOO de locuitori, o viaţă

~i

economică şi culturală prosperă.
Din 1645, oraşul era înconjurat

de un val de pămînt cu şanţuri,
avînd din loc în loc bastioane pentru apărare. Peste val se aflau, drept
gard, butuci de lemn înfipţi în pămînt, împletiţi în vîrfurile ascuţite
cu cătină, născîndu-se astfel « cetatea Tirgoviştei ». Şanţul şi valul
cetăţii, care se mai văd şi astăzi, formau un mare semicerc în jurul
oraşului, sprijinindu-şi extremităţile libere în lunca Ialomiţei, de unde
se alimentau cu apă. Cetatea avea porţi de zid, denumite după direcţia
drumurilor care ieşeau din oraş: Poarta Dealului sau a Vinătorilor spre vest, deservind drumul domnesc spre Mănăstirea Dealu, Poarta
Bucureştilor - spre sud, Poarta Buzăului - spre sud-est, Poarta Dolgopolului (Cimpulungului) - spre nord-vest şi Poarta Argeşului - spre
vest. În dreptul porţilor existau, desigur, punţi mobile care permiteau
trecerea peste şanţul plin cu apă. Sistemul de apărare al cetăţii era
completat prin fortificarea Curţii domneşti, a caselor boiereşti, a
mănăstirilor, precum şi a pieţei centrale (bazarul).
Orăşenii (meşteşugarii şi negustorii, precum şi cei care aveau case
în tîrguri şi ocoale în jurul oraşului) erau oameni liberi, care depindeau numai de domn.
Administraţia aleasă de orăşeni pe un an, reprezentînd comunitatea, care avea totuşi autonomie administrativă, era formată de sfatul
comunal compus dintr-un judeţ şi doisprezece pirgari. O tradiţie locală,
păstrată la Tirgovişte, arată că alegerea pirgarilor se făcea la cele şase
răspîntii, care reprezentau cartierele oraşului, sub cerul liber, fiecare
« circumscripţie electorală » alegînd cite doi pirgari, în urma propunerilor făcute pe loc de cei adunaţi, care încingeau apoi o horă în
jurul acestora. P"rrgarii alegeau dintre ei pe judeţ, alegere care trebuia
să fie întărită de domn. Judeţul şi pîrgarii strîngeau dările cuvenite
domniei şi cele care formau veniturile oraşului, se îngrijeau de executarea muncilor pentru domnie. Sfatul comunal avea drept de judecată,
de a da şi confirma proprietăţile particulare din oraş cu cartea lui,
care nu mai avea nevoie de întărirea prin hrisovul domnesc.
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Administraţia domnească asupra oraşului se exercita prin interdregătorilor domneşti: vornicul (ajutat de pristav şi folnog amintiţi într-un document de la Mihail Voievod, fără ca aceştia să fie
dregători statornici), ridicat la rangul de mare vornic în timpul lui
C. Brincoveanu, marele pfrcălab (de Tîrgovişte), membru al Sfatului
domnesc la 1673 şi ispravnicul de scaun, după mutarea reşedinţei la
Bucureşti.
Oraşul se dezvoltă mult, mai ales în secolul al XVI-iea şi în prima
jumătate a secolului al XVII-iea, cînd boierii încep să-şi clădească
case şi pivniţe, formindu-şi adevărate curţi urbane. Aceasta, ca urmare
a dorinţei lor de a sta aproape de Curtea domnească şi, mai ales,
datorită faptului că oraşul devenise un tirg permanent, unde se puteau
desface cu preţ bun produsele moşiilor, ei achiziţionînd în acest scop
pivniţe pentru depozit şi prăvălii în piaţă. Locuinţele boiereşti se
grupează în jurul Curţii domneşti: Ilie comis achiziţionează un loc de
casă « alături de locul jupanului Radu mare comis. . . şi cu casa lui
Dumitru judeţul. .. de la Uliţa Mare ... şi a făcut şi pivniţă ... şi o
grădină », după cum ne spune un document.
Dacă pînă în secolul al XVI-iea oraşul mai avea aspectul rustic,
cu moşia pe care orăşenii creşteau vite, semănau şi cultivau şi pe care
fiecare tirgoveţ avea un lot agricol distribuit anual, începînd din secolul
următor, o dată cu dezvoltarea meşteşugurilor şi comerţului, Trrgoviştea capătă aspectul unui mare oraş, cu o înfloritoare viaţă economică şi construcţii măreţe, unde s-au aglomerat numeroşi locuitori:
meşteşugari şi negustori de diferite naţionalităţi, dregători domneşti,
cler şi armată, impresionînd prin mărimea şi frumuseţea construcţiilor.

mediul

şi case
iar străzile care porneau din piaţă erau pavate cu trunchiuri
de lemn. În bazar şi pe străzile principale se aflau multe ateliere şi
prăvălii, iar la marginea oraşului, de-a lungul iazului din lunca Ialomiţei, se înşirau numeroase mori, proprietatea boierilor, mănăstirilor

în secolul al XVII-iea s-au construit cele mai multe biserici

boiereşti,

şi tîrgoveţilor.

începînd cu secolul al XVI-iea meşteşugurile se dezvoltă cu mare
repeziciune. în documente sînt menţionaţi tăbăcarii, cojocarii, abagiii,
cavafii, şelarii, croitorii, zugravii, săpunarii, teslarii etc., precum şi
meşteşugari în prelucrarea metalelor. La 1614 este menţionat pentru
prima dată în documente un săbier în Tîrgovişte. Organizarea meşteşu
garilor în bresle are loc tot în secolul al XVI-iea. Ele erau conduse de
vătafi; aveau catastife şi peceţi, statute, grade de meşteri, calfe şi
ucenici, privilegii acordate de domnie. Breslaşii erau grupaţi după
meserii, pe uliţe. Tradiţia locală păstrează amintirea grupării acestora
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(şi denumirea veche a străzilor după meseria locuitorilor).
mănăstirea Polniţa (biserica Albă de astăzi) spre Mitropolie,
în partea de sud a oraşului, iar mai la sud, către Poarta Bucureştilor,
se găseau magaziile neguţătorilor străini (după ce mai înainte piaţa
fusese în partea de nord a Curţii domneşti, în cartierul Suseni).

pe cartiere

De la

în secolul al XVII-iea apar zarafii şi cămătarii, acelaşi document
din anul 1614 vorbind chiar de un« loc al zarafilor» în piaţa oraşului.
Io acest secol are loc îmbogăţirea multora dintre negustori şi meşte
şugari, ca urmare a practicării cămătăriei. (În documente ei apar
drept cumpărători de case, terenuri şi prăvălii.)
Negustorii, constituiţi, de asemenea, în corporaţii (isnafuri), îşi
ridicaseră prăvăliile în jurul bazarului central. Lingă Poarta Argeşului,
spre apus, era « tirgul gloatelor».
Tirgovişte a fost totodată un puternic centru cultural în tot trecutul
ei multisecular. Prezenţa Curţii domneşti şi a marii boierimi, a Mitropoliei şi a citorva mănăstiri a stimulat dezvoltarea diferitelor forme de
manifestare culturală: transcrieri de cărţi, creaţii poetice, traduceri,
tipărituri, şcoli şi biblioteci. În biblioteca lui Udrişte Năsturel de la
Tirgovişte găsea mitropolitul Varlaam, în anul 1644, Catehismul calvinesc pe care-l combătea în răspunsurile sale în anul următor. în sec0lul
al XVII-iea, cînd rolul elementelor laice în activitatea culturală era
în continuă creştere, luminatul Udrişte a organizat la Trrgovişte,
în afară de şcoala de slavonie, prima şcoală superioară (colegiu
umanist) din Ţara Românească, sub conducerea dascălilor greci Pantelimon Ligaridi şi lgnatie Petriţis, « Schola graeca et latina» (16461652), la care şi-a început studiile şi învăţatul Constantin Cantacuzino.
Tirgovişte a găzduit şi citeva dintre principalele personalităţi ale
culturii secolului al XVII-iea, istoriografi şi cronicari, literaţi şi tălmă
citori din Ţara Românească.
Udrişte Năsturel (cca. 1596-1657), fratele doamnei Elina- soţia lui
Matei Basarab - tînăr scriitor de acte în cancelaria domnească încă
din 1625, devenit apoi logofăt în 1628, a tradus în 1634 « Imitatio
Christi », care se tipăreşte în slavoneşte la Mănăstirea Dealu în 1647,
cu cheltuiala doamnei Elina. Lui îi aparţin versurile dedicate stemei
Basarabilor, tipărite pe Pravila de la Govora. A scris de asemenea
Predoslovia la Evanghelia învăţătoare de la Govora, Precuvîntarea la
Antologhionul slavonesc de la Ompulung şi a tradus romanul « Varlaam şi loasaf» din slavoneşte în româneşte, în anul 1649.
Mitropolitul Ştefan, fiu de ţăran din Rîmeştii-Vîlcii, a îndeplinit
diferite misiuni politice pe vremea domnilor Matei Basarab şi Mihnea
al III-iea şi a patronat pînă la moartea sa, în 1668, tipăriturile de
la Mitropolia din Tîrgovişte.
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Stolnicul Constantin Cantacuzino (1640-1716) şi-a început studiile
cu Ligaridi la Tîrgovişte şi le-a continuat apoi la Padova, în Italia.
Este ctitorul bisericii « Stolnicu » din Tirgovişte şi autorul primului
tratat de istorie şi al primei hărti a Ţării Româneşti (1700).
Tot în Trrgovişte şi-au desfăşurat un timp activitatea cronicarii:
Matei al Mirelor, Stoica Ludescu, Radu Popescu, Constantin Căpitanu.
După moartea lui Matei Basarab, oraşul este pustiit în 1655
de seimeni şi în 1658 de turci şi tătari.« Răscoala seimenilor »,începută
la Tirgovişte în 1654, a cuprins pînă în 1655 toată ţara, transformîndu-se
astfel într-o mare răscoală populară, prin ridicarea sărăcimii oraşelor
şi a ţăranilor « împotriva a tot neamul boieresc».
Constantin Şerban amu şi eroul răscoalei antiotomane, Mihnea
al III-iea Radu, sînt ultimii domni care rezidează la Tirgovişte înainte
de părăsirea ei definitivă, după distrugerea Curţii domneşti de către
Gheorghe Ghica în 1660 - la ordinul turcilor - , încheiată şi prin
mutarea Mitropoliei la Bucureşti în 1668-1671.
întreaga istorie a disputării rolului de capitală de către cele două
oraşe relevă faptul că cei care preferau Bucureştii erau domnii înstră
inaţi, impuşi de Poartă, căutînd sprijin mai mult la străjile turceşti
decît în încrederea ţării.
Mai bine de trei decenii pustiul şi ruina au pus stăpînire peste
glorioasa aşezare de Ia poalele dealurilor, pînă la luminoasa domnie
a lui Constantin Brîncoveanu, care prin refacerea curţii tirgoviştene,
urmărea o politică de independenţă faţă de Poartă. Din 1695, cînd se
termină refacerea curţii, el se găseşte adesea la Tirgovişte, unde petrece
cea mai mare parte din an, pînă la mazilirea şi tragicul său sfîrşit din
1714, datorat printre altele acuzaţiei că« locuia şase pfnă la şapte luni
la Tfrgovişte » din motive strategice, aşa cum relata Anton Maria del
Chiaro, secretarul voievodului.
De epoca brîncovenească se leagă refacerea Curţii domneşti,
construirea palatelor de la Potlogi şi Doiceşti şi a unor case în stilul
care-i poartă numele.
După această dată, relatiile domniei cu oraşul sînt sporadice, dar
nu inexistente.
în secolul fanariot, deşi Tirgoviştea şi-a pierdut definitiv rolul
de reşedinţă domnească, domnii au rămas « de jure » stăpinii
«curţii domneşti » părăsite. Printre domnii fanarioti care şi-au legat
numele de Tirgovişte, luind unele măsuri meritorii de reparare a unor
monumente după stricăciunile provocate de războaiele turco-austriece,
se numără Grigore al II-iea Ghica, Mihail Şuţu, Alexandru Moruzi,
Alexandru şi Constantin Ipsilanti. Totuşi, în acest secol, Trrgovişte
şi-a pierdut aproape în totul aspectul urban.
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O dată cu dezvoltarea economică a oraşelor creştea şi dorinţa
domnilor şi boierilor de a pune stăpînire pe veniturile acestora, cum
s-a întîmplat la Trrgovişte atunci cînd domnul Caragea a încercat să
răpească moşia oraşului. Numai datorită dîrzeniei orăşenilor, acesta
a fost silit să renunţe la planurile sale. în anul 1820, Alexandru Şutu
a încercat, de asemenea, să răpească moşia Tîrgoviştei, transformînd-o
ln proprietatea sa personală. Această încălcare a privilegiului a provocat ridicarea în masă a orăşenilor şi trimiterea de delegaţii la Bucureşti « cu rogojini pe cap şi cu jalba fn proţap », pînă ce Divanul a
hotărît, în 1821, anularea actului abuziv al domnului. De atunci a
rămas şi cunoscuta expresie «gură de Tfrgovişte », consemnată de Ion
Ghica într-una din scrisorile sale.
Hotărîrea Divanului era grăbită de îngrijorarea provocată de
izbucnirea mişcării revoluţionare conduse de Tudor Vladimirescu.
Unul dintre detaşamentele oastei pandurilor, condus de Iordache şi
Farrnache, care se îndrepta în martie 1821 spre Bucureşti, trecea prin
Tîrgovişte şi înrola mai mulţi orăşeni. Şi localităţile apropiate: Găeşti,
Nucet, Odobeşti, Mănăstirea Mărgineni, satele Plaiului Dîmbovitei,
au avut un rol important în cursul evenimentelor revoluţionare ale
anului 1821. Tudor Vladimirescu, căzut în mrejele unui complot organizat în tabăra de la Goleşti, era adus apoi la comandamentul lui
Ipsilanti de la Trrgovişte, unde a fost ucis în noaptea de 26/27 mai
1821.
« De la Mircea pfnă la Vladimirescu nu este un singur nume ilustru
care să nu fie scris cu singe pe pămfntul Tfrgoviştei. Acolo este leagănul
luptelor şi al sacrificii/or patriotice. Toate gloriile noastre militare au
trecut pe acest pămint şi au lăsat urme singeroase fntr-acest oraş »,
scria cu emoţie patriotică acelaşi Ion Ghica.
în 1831 a avut loc o altă răscoală a tîrgoviştenilor, îndreptată împotriva măsurilor administrative antiepidemice aplicate abuziv, după
vechile obiceiuri, cu privilegii pentru clasa boierească. Orăşenii au
refuzat să mai execute corvezile impuse şi i-au bătut pe reprezentantii
puterii de stat, ceea ce a determinat trimiterea de forţe armate de la
Bucureşti şi Ploieşti, pentru înăbuşirea revoltei.
în dorinţa de a-şi consolida domnia, Gheorghe Bibescu şi Barbu
Ştirbei vor apela mai tîrziu, în contextul mişcării de renaştere naţio
nală, la aceste virtuţi patriotice ale bătrînului oraş, încercînd să-şi
lege numele de restaurarea unor monumente tîrgoviştene ca turnul
Chindiei, biserica Domnească şi Mănăstirea Dealu.
In acelaşi timp, adevăraţii patrioţi, revoluţionarii paşoptişti în frunte
cu N. Bălcescu şi I. Heliade Rădulescu, legaţi sufleteşte de glorioasa
cetate, au ales Tîrgovişte ca loc strategic de refugiu pentru guvernul
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provizoriu, după părăsirea precipitată a Bucureştilor la 28/29 iunie.
Nemulţumirile şi frămlntările din sate şi oraşe au constituit un teren
favorabil pentru propaganda în vederea revoluţiei de la 1848.
Cînd a început revoluţia, la Tirgovişte au fost înlocuiţi funcţio
narii vechiului regim, s-au trimis delegaţii la Bucureşti pentru a felicita
guvernul provizoriu, s-au numit comisari de propagandă revoluţionari
şi s-a constituit comisia pentru eliberarea robilor. Pe parcursul desfă
şurării evenimentelor, sărăcimea oraşului se radicaliza şi răspundea
la toate chemările conducerii revoluţionare a judeţului, cum a fost
ceremonia arderii Regulamentului Organic la 10 septembrie în fata
Mitropoliei.
Lupta pentru Unire a fost, de asemenea, larg sprijinită de locuitorii oraşului, dovadă fiind primirea călduroasă ce s-a făcut reprezentanţilor puterilor favorabile Unirii şi în special delegatului Sardiniei,
Benzzi, care în septembrie 1857 venea să aducă omagiul italienilor la
cripta de la Mănăstirea Dealu, care păstrează capul viteazului Mihai.
Dubla alegere a lui Al. Ioan Cuza a fost salutată aici cu acelaşi entuziasm ca şi în restul ţării, iar vizita primului domn al României prin
fosta capitală a reprezentat un adevărat triumf.
După înlăturarea lui Cu7.a, Tirgovişte înscrie o pagină de curajoasă
manifestare antimonarhică prin achitarea de către Curtea cu juri a
Tribunalului local, la 17 /29 octombrie 1870, a tuturor celor 41 de organizatori ai mişcării începute la Ploieşti, avind în frunte pe Al. Candiano
Popescu, viitorul erou de la 1877.
ln timpul războiului pentru independenţă, tirgoviştenii au participat cu importante cantităţi de provizii. La Mănăstirea Dealu s-a
organizat un lagăr de prizonieri turci, iar într-o clădire a Arsenalului
a fost instalat un spital de război.
Răscoalele ţărăneşti din 1888, 1894 şi mai ales din 1907, desfă
şurate în satele din jurul Tirgoviştei, au arătat forţa ţăranilor care,
acţionind uniţi, au reuşit să obţină declaraţiile proprietarilor de cedare
a pămintului. Intervenţia brutală a armatei, terminată cu morţi şi
răniţi, după o luptă crîncenă cu ţăranii, a dus la anularea acestor
declaraţii.

Printre conducătorii răscoalei din 1907 s-a numărat şi scriitorul
I. C. Vissarion din Costeştii-din-Vale, iar în timpul procesului de la
Tribunalul din Tirgovişte, ţăranii răsculaţi au fost apăraţi de scriitorul
I. Al. Brătescu-Voineşti.
Demnă de reţinut este şi sprijinirea răscoalei de către muncitorii
petrolişti din Valea-Voievozilor, Răzvad şi Gura-Ocniţei, care erau
exploataţi atit de capitalişti, cit şi de moşieri.
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Mişcarea muncitorească şi socialistă

din

ţara noastră

are bogate

tradiţii la Tirgovişte. Încă din pri.ma jumătate a secolului al XIX-iea

au activat aici un timp reprezentanţii socialismului utopic Theodor
Diamant şi Manolache Bălăceanu, care au exercitat o influenţă puternic! asupra tirgoviştenilor Ion Ghica şi I. Heliade Rădulescu. I. Ghica
a cunoscut în original lucrări ale lui K. Marx şi Fr. Engels, pe care
le trimitea de la Londra lui Bălcescu şi C.A. Rosetti.
începuturile organi7.ării lucrătorilor dimboviţeni datează din ultimele două decenii ale secolului trecut. În societatea tipografilor« Gutenberg» din Bucureşti (1882), provincia era reprezentată numai de
tipografi din Tirgovişte şi Giurgiu, iar în anii 1893-1899, existau în
Tirgovişte o organizaţie profesională a lucrătorilor şi o societate a
funcţionarilor comerciali.
După exemplul muncitorilor, intre 1889-1901 în unele sate din
împrejurimi s-au organizat cluburi socialiste, îndrumate de Cercul
muncitorilor din Bucureşti.
După constituirea P.S.D.M.R. (1893), în Tirgovişte a desfăşurat o
importantă activitate de răspindire a marxismului eruditul profesor
de la gimnaziul local, Raicu lonescu-Rion, care ţinea conferinţe la
Ateneul popular, în scopul educării lucrătorilor în spiritul ideilor socialiste. în anii cit a stat aici, sociologului şi criticului literar i s-a retipărit în revista marxistă« L'tre Nouvelle »din Paris studiul« Religia!
Familia! Proprietatea!», elogiat de Fr. Engels. Înmormintarea sa a
constituit prilejul unei manifestări de profundă compasiune din partea
celor 5 OOO de admiratori tirgovişteni participanţi la procesiune.
Tot atunci, ideile socialiste erau răspînditc de dr. Ştefan Stâncă,
medic de plasă la Titu şi remarcabil intelectual marxist din conducerea
P.S.D.M.R.
Ca urmare a acestei activităţi de propagandă socialistă, în anul
1896 s-a sărbătorit, la Tirgoviştc, ziua de 1Mai,în1900 s-au creat noi
organizaţii profesionale, în 1906 muncitorii tlrgovişteni şi găeşteni
s-au aflat în grevă, iar petroliştii din împrejurimi s-au organi:r.at în
anii 1911-1912 în cercul « Tinărul muncitor», şi, în 1913, în Sindicatul petroliştilor.
În anii primului război mondial, masele populare din judeţul
Dîmboviţa au luptat eroic împotriva cotropitorilor, Regimentul 22
infanterie din Tirgovişte distingîndu-se prin contribuţia sa la victoria
istorică de la Mărăşti. «Eroul de la Cireşoaia », istoricul literar Ion
Grămadă, fusese profesor la Tirgovişte, unde s-a înrolat voluntar.
Actul istoric al Unirii Transilvaniei cu patria mamă a avut un
puternic răsunet în aceste locuri pline de gloria trecutului de luptă
pentru desăvirşirea unităţii statului naţional.
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Readucerea din Moldova, în 1920, a capului lui Mihai Viteazu la
Mănăstirea Dealu, unde se păstrase încă din 1601, a prilejuit aici manifestări entuziaste, semnificînd adeziunea populaţiei la înfăptuirea idealului naţional, pentru care luptase şi voievodul cu trei veacuri în urmă.
Cu tot eroismul poporului în apărarea independenţei şi realizarea
Unirii, clasele exploatatoare au aruncat greutăţile economice postbelice pe umerii săi, intensificînd totodată măsurile represive. Cu îndreptăţire, în şedinţa Clubului socialist din Tîrgovişte din 30 iulie 1920,
un lăcătuş de la Arsenal sublinia că muncitorii au luptat eroic, dar
« în loc de libertate li s-au pus la uşă baioneta jandarmului şi curtea
marţială».
Muncitorii schelelor din jurul oraşului au părăsit lucrul la 21 octombrie 1920, aderînd astfel la Greva generală. Judeţul Dîmboviţa s-a
situat pe al şaptelea loc între judeţele ţării prin numărul grevelor din

octombrie 1920, la ele participînd muncitori din 7 întreprinderi, printre
care 4 schele petroliere, la care se adaugă grevele de la Arsenalul
armatei Tîrgovişte, Depozitul de armătură din Tîrgovişte şi Atelierele
C.F.R. Titu, care erau militarizate.
Unele documente ne poartă cu informaţiile despre avîntul revoluţionar din judeţ, pină în ajunul primului Congres al P.C.R., la
Tîrgovişte, Voineşti, Tătărani, Crovu, Mărgineanca.
Marea criză economică din 1929-1933 a accentuat pauperizarea
lucrătorilor. în noiembrie-decembrie 1932, la Aninoasa, Doiceşti
şi Şotînga, minerii conduşi de comunişti s-au ridicat cu energie împotriva atacului dezlănţuit de burghezie contra nivelului lor de trai.
Ziarul« Dimineaţa» din 19 februarie 1933 relata că minerii din Dîmboviţa au formulat revendicări proprii de luptă contra exploatării, contra
miilor de concedieri şi pentru eliberarea celor arestaţi din cauza participării la luptele revoluţionare. Ca o reacţie în lanţ, în lunile ianuarie februarie 1933 se ridică la luptă petroliştii de la Ochiuri şi Gura-Ocniţei,
precum şi lucrătorii de la C.A.M. Găeşti.
Muncitorii de la serviciile C.F.R., în care pînă atunci nu fuseseră
mişcări, au intrat în acţiune în 1932. Astfel, intre 14 şi 22 aprilie a
avut loc greva muncitorilor de pe şantierul de construcţie al liniei
ferate Tîrgovişte-Ploieşti, declarată din cauza neachitării îndelungate a salariilor şi care s-a terminat prin impunerea plăţii drepturilor
restante. în luna februarie 1933, la Titu, au loc acţiuni greviste de
solidaritate ale muncitorilor cu luptele ceferiştilor şi petroliştilor din
întreaga ţară.
Nemulţumirile maselor au crescut în timpul războiului antisovietic, cînd burghezia şi moşierimea au aruncat uriaşele poveri ale
războiului pe seama oamenilor muncii. La Teiş s-a organizat un lagăr
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de concentrare pentru toţi militanţii din

judeţele

zonei petrolifere care
de partid
11 imbrăcat diferite forme, între care cea
la Tirgovişte a fost sabotarea frontului, muncitorii Arsenalului provocind la
11 iunie 1942 violentul incendiu care a distrus o mare parte din materialele de război existente aici. Un alt mare incendiu a fost provocat
la moara « Dîmbovita », care furniza făină armatei, şi la Staţia de
dezbenzinare de la Teiş.
Altă formă de luptă contra războiului a fost dezertarea de pe
front, mai frecventă în cursul anului 1944, cînd a fost semnalat un
grup de dezertori şi în pădurile din preajma Tirgoviştei.
Lupta eroică a Partidului Comunist Român împotriva dictaturii
militaro-fasciste şi războiului hitlerist, pentru înfăptuirea insurecţiei
naţionale şi participarea la războiul antihitlerist, a marcat o nouă victorie
pe linia făuririi unităţii de acţiune a clasei muncitoare. în ianuarie
1944, cei 500 de muncitori de la mina Mărgineanca şi alţi 500 de
muncitori de la Fabrica de ciment Fieni îşi manifestau în mod unitar
nemulţumirile faţă de creşterea scumpetei în raport cu salariile.
ln zilele insurecţiei naţionale antifasciste din august 1944, în luptele
pentru lichidarea rezistentei hitleriste, echipe de lucrători de pe şantie
rul liniei Tirgovişte - Ploieşti, linie blocată de trupele române şi formaţiunile patriotice prin construirea de baricade în punctele obligatorii de
trecere, echipe de muncitori din zona petroliferă Moreni-Gura-Ocniţei au plecat în grabă la Tirgovişte, de unde au adus armament,
proiectile şi cartuşe, pe care le-au transportat, ladă cu ladă, prin
torentul de foc, pînă la linia întîi, aducîndu-şi astfel contribuţia la
rapida victorie a batalioanelor din Corpul V teritorial.
La acţiunea de arestare a guvernului antonescian şi de înfăptuire
a insurecţiei naţionale în Bucureşti a participat direct şi Regimentul 2
Care de luptă din Tirgovişte.
Organizaţia judeţeană a F.N.D. a trecut imediat la editarea organului său de presă, « Chemarea », al cărui prim număr apare la
19 noiembrie 1944. în articolul de fond din acest număr, intitulat
« Rostul nostru », comitetul judeţean F.N.D. punea problema reformei
agrare «ca cea mai urgentă cerinţă a ţărănimii române».
în cadrul marii adunări cetăţeneşti din 19 noiembrie 1944, organizată la Tugovişte de F.N.D. din iniţiativa Partidului Comunist, se
aproba o moţiune în care erau exprimate cele mai arzătoare revendicări ale maselor. Adunarea hotăra în unanimitate înlocuirea prefectului antonescian cu un învăţător comunist, pe care l-au instalat cu
toată opoziţia reacţiunii. A doua zi, peste zece mii de oameni
au răspuns la chemarea F.N.D„ mergînd la primăria oraşului,
organiz.ată
mai cunoscută

se opuneau dictaturii antonesciene. Lupta
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unde au instalat în

acelaşi

chip pe noul primar, în locul celui

ţArănist.

Ca expresie a hotlr:irii maselor de a smulge puterea politică din
miinile reacţiunii, la 4 februarie 1945 s-a ţinut la Tugovişte un mare
miting, cu participarea a peste 10 OOO de cetăţeni, care cereau înlătu
rarea guvernului Rădescu. La 24 februarie 1945, la marea demonstraţie organizată de forţele democratice din Bucureşti, au participat şi
mii de muncitori şi tirani din judeţul Dimboviţa. La 6 Martie 1945,
data instaurării primului guvern cu adevărat democratic din istoria
ţării noastre, a avut loc în Tugovişte, ln faţa sediului F.N.D., un
uriaş şi însufleţit miting la care se formulau sarcinile puterii populare
şi se cerea ca noul guvern să-şi înceapă imediat activitatea spre folosul
fi binele maselor.
Ca urmare a uriaşei activităţi creatoare desfăşurate de poporul
nostru în anii de după Eliberare şi Tugovişte s-a lnnoit radical, devenind o localitate modernă şi prosperă a României socialiste, cu o
economie şi o cultură lnftoritoare, cu un nivel de trai în continuă
creştere.

în ultimul an al cincinalului, 1966-1970, a început realizarea
unor importante obiective, care vor transforma vechea cetate de
scaun într-o puternică cetate a oţelului şi industriei constructoare de
maşini: Uzina de strunguri, Uzina de oţeluri înalt aliate şi de scule,
Fabrica de surse electrice « Romlux », Uzina de aparate optice.
Toate acestea se adaugă la vechea Uzină de utilaj petrolier, aflată în
plină dezvoltare, produsele ei exportindu-se în 25 de ţări, iar 23 dintre
cele asimilate în trecutul cincinal au primit aprecieri elogioase la tîrgurile de la Leipzig, Zagreb, Brno, Damasc, Izmir, Budapesta.
Paralel, oraşul a dştigat şi sub aspect urbanistic şi social-cultural,
în ultimul deceniu inălţîndu-se două microraioane cu peste 5.000 de
apartamente, iar din 1968 începînd şi ridicarea unor edificii publice în
vechiul centru civic, în curs de sistematizare: Palatul politico-administrativ a devenit cea mai înaltă construcţie a oraşului. Împreună cu
Casa de cultură a sindicatelor, Hotelul turistic, Supermagazinul şi
Casa de mode, acesta va realiza un ansamblu arhitectonic unitar,
încadrat armonios în vechea arhitectură a oraşului.
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INVITAŢIE

LA O PLIMBARE PRIN ORAŞ

Vizitatorul care a luat primul contact cu
localitatea va fi lndemnat să o cunoascil nemijlocit călclndu-i stră
zile şi cercetlndu-i monumentele.
L Curtea domneasci
Desigur, indiferent de unde vine, paşii îl
vor purta, mai lntii, la Curtea voievodală, aftată pe vestita C.ale Domnească - vechea Uliţă Mare a Tugoviştei medievale. lmpunltoarele
monumente, care formează astăzi un complex muzeal, prilejuiesc o
lecţie vie de istorie a Ţării Româneşti, de emoţie patriotică şi artistică,
amplificată prin participarea la vibrantul spectacol de sunet şi lumină
« La porţile istoriei », cu program permanent ln serile calde ale fiecărui
sfîrşit de săptămlnă.
Despre existenta unei curţi domneşti la Tugovişte se poate vorbi
de la sfîrşitul secolului al XIV-iea, sau cel mai tlrziu de la lnceputul
secolului al XV-iea. Prima menţiune documentară a acestei curţi
datează din 1409, iar la 1417-1418 se emitea primul act din noua
casă domnească.
Din această epocă (lnceputul secolului al XV-iea) datează primul
zid de incintă, gros de 1,30 m, biserica cu plan trefiat din partea
de nord a curţii şi vechea casă domnească, din care astăzi se păstrează
numai zidurile beciurilor şi, parţial, ale parterului.
Sub Vlad Ţepeş, Curtea domnească din Tugovişte se amplifică
prin noi construcţii. Cercetările efectuate ln ultimii ani au demonstrat
că lntr-adevăr turnul Chindiei a fost ridicat ln a doua jumătate a secolului al XV-iea. Observaţiile arheologice slot confirmate de unele
date documentare. Astfel, la 11 noiembrie 1476 comitele Ştefan Băthory,
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care lupta alături de Vlad Ţepeş pentru alungarea lui Laiotă Basarab
din scaunul Ţării Româneşti, scria sibienilor că la Tîrgovişte a fost
înălţat un «bun castel». Cam la aceeaşi dată, la 17 noiembrie 1476,
pîrcălabul Cirstian cerea într-o scrisoare adresată braşovenilor să i se
trimită doi dulgheri cu cite trei calfe fiecare, pentru zidirea unei case
domneşti în Tîrgovişte. Este vorba probabil de intenţia de a mări
« casa domnească » din vremea lui Mircea cel Bătrin, fără să avem
dovezi că lucrările s-au efectuat.
La 1532, Francesco delia Valle vedea «castelul ... in care locuieşte domnul tării» împrejmuit cu pari de stejar foarte groşi, iar Pierre
Lescalopier scria, la 1574, că la Tîrgovişte «palatul principelui era
imprejmuit numai cu garduri mari de nuiele ».
Peste un deceniu, Petru Cercel construieşte un nou palat şi biserica
mare a curţii. Jacques Bongars arăta, la 1585, că «Petru-vodă a făcut
la 1irgovişte un palat mic, dor frumos şi măreţ », iar alături de acesta
o biserică, « astfel incit pe un pod acoperit voievodu/ putea intra în
apartamentele sale fără să fie văzut». Din relatările lui Franco Sivori,
secretarul voievodului, aliăm că palatul era măreţ, fiind înconjurat de
grădini după model
italian, avind trei fîntîni alimentate cu
apă adusă prin ţevi groase de pin de la o distanţă de 4-5 mile.
Cronica ţării menţionează şi ea că Petru Cercel « au făcut biserica ce
iaste în cetatea Tirgoviştei ». Se pare că voievodul, care se înconjura
de artişti francezi şi italieni, a folosit un arhitect străin pentru clădirea
palatului, dorind să transforme oraşul său de scaun într-o capitală
de tip apusean. O dată cu aceste construcţii a fost înălţat şi zidul
interior al incintei, precum şi turnul de la intrare, care, refăcut, se
vede şi astăzi. Tot aici a funcţionat probabil şi turnătoria de
tunuri·.
ln timpul luptelor din 1595, turcii, ajunşi la Tîrgovişte, «oraş
mare, dar fără ziduri şi fără fortăreaţă», construiră în jurul palatului
domnesc « un val foarte gros umplut cu pămint şi traverse de lemn,
lntreţesute intre două rinduri de pari băgaţi in pămint ». ln timpul
asediului oştilor eliberatoare conduse de Mihai Viteazu, din 6-8 octombrie 1595, Curtea domnească a ars, dar palatul nu a suferit stricăciuni
prea mari, din moment ce a putut fi locuit în continuare. Din această
vreme datează numeroase ghiulele de tun găsite în cuprinsul curţii
domneşti cu ocazia cercetărilor arheologice. După tradiţia locală,
ghiuleaua aliată în peretele de nord al bisericii domneşti provine de la
asediul amintit.
La sfîrşitul anului 1610, trupele lui Gabriel Bâthory, principele
Transilvaniei, venite să-l prindă pe voievodul Radu Şerban, au ocupat
timp de trei luni Tîrgoviştea, pe care au jefuit-o cumplit. Printre monu-
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mentele care au avut de suferit se numără probabil şi Curtea domnească. În urma acestor pustiiri nu mai rămăsese aproape nimic din
strălucirea cuqii lui Petru Cercel.
De-abia în timpul domniei .Jui Matei Basarab se înregistrează o
nouă perioadă de înflorire a curţii tirgoviştene. Casele domneşti au
fost refăcute şi mărite, iar zidul de incintă dublat. Pentru nevoile
curţii a fost ridicată în imediata apropiere a incintei dinspre lunca
Ialomiţei clădirea unei băi «turceşti». O inscripţie din 1645 de la
schitul Clocociov menţionează ca ispravnic al lucrărilor efectuate
atunci pe Diicu Buicescu. Proporţiile lucrărilor întreprinse la curte
din porunca lui Matei Basarab, încheiate la 1645, sînt amintite şi
în cronica ţării: « Şi s-au îndemnat Matei-vodă de au făcut cetatea din
Tîrgovişte de iznoavă, leatul 7153 (1645) ».
Călătorii străini care au vizitat curtea lui Matei Basarab remarcau,
cu vădită surprindere, măreţia acesteia. Astfel, Paul de Alep, care a
însoţit pe patriarhul Macarie în călătoria întreprinsă în ţările române,
constata la 1653-1658 amploarea cuqii din Tirgovişte: «este mare
şi înconjurată de un zid de piatră. La o parte curge rîul. Înăuntru este
o prea frumoasă biserică de mari dimensiuni. . . În mijlocul curţii e
un turn de piatră foarte fnalt (Chindia- n.n.) ce serveşte ca fanal pentru
ceasornicul oraşului». Călătorul suedez Clas Ralamb era şi el impresionat la 1657 de eleganţa interioarelor palatului, unde văzuse boierii
înveşmîntaţi în blănuri preţioase de jderi şi rîşi. După ce parcursese
8-9 camere, a pătruns în sala de recepţii, găsind-o tapisată cu damasc
şi avînd ferestre luminoase din sticlă.
Curtea din Tîrgovişte devine apoi teatrul evenimentelor petrecute
între anii 1654-1660, legate de răscoala seimenilor, de moartea lui
Matei Basarab şi înscăunarea lui Constantin Şerban amu, iar apoi
de jaful turco-tătar din anul 1658, cu prilejul instalării în scaunul
Trrgoviştei a lui Mihnea al III-iea Radu, conducătorul răscoalei antiotomane din 1659. La 1660, după înăbuşirea răscoalei, turcii au silit
pe Gheorghe Ghica să distrugă Curtea domnească. Cronica ţării
consemnează evenimentul astfel: « numaidecît impărăţia au poruncit
la Ghica-vodă, care venise domn în urma Mihnii-vodă, de au surpat
casile, şi le-au fărimat de tot, ca să nu mai fie scaun domnescu acolo,
căci mai suptu munte fiindu să temea turcii de hainie ».
A trebuit să treacă 35 de ani pînă cînd Constantin Brîncoveanu,
care nutrea planuri de recîştigare a independenţei ţării, « după al
patrulea an den domnia mării-sale, de case s-au apucat, nemaiputind11
lăsa un scaun vechiu ca acela dupre la strămoşii mării-sale să stea pustiu,
ci fn tot feliu şi fn multe rînduri au cercat împărăţia pînă i s-au dat voie
ca şi casi/e să facă şi cînd va vrea şi acolo să şază». La începerea
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lucrărilor, încredinţate vei-spătarului Mihail Cantacuzino, unchiul
voievodului, curtea « unde puteau rezida mai fnainte 4 sau 5 mii de
militari » era stricată, deşi zidurile şi turnurile se aflau încă în picioare.
Refacerea curţii a durat circa şapte ani. La 1695 s-au încheiat lucră
rile de refacere a palatului, iar în 1699 cele de la biserica lui Petru
Cercel, care era împodobită cu o tlmplă şi o pictură nouă. ln acelaşi
interval au fost reparate clopotniţa şi paraclisul, s-au construit grajdurile, o casă a surlaşilor, un foişor în grădinile curţii din lunca Ialomiţei, o casă pentru iaz.agiu şi o alta pentru «doftor» în apropierea
curţii. Refăcut şi înfrumuseţat în « stil brincovenesc », palatul a
adăpostit an de an, pînă la moartea voievodului, curtea sa, în timpul
verii şi toamnei pină la culesul viilor, cînd petrecea, de regulă, în
podgoriile sale de la Doiceşti sau Piteşti.
ln 1702, arheologul englez Edmond Chishull gfsea palatul
« comparabil cu cele din creştinătatea civilizată ». Lui La Motraye,
care-l vizitează la 1714, nu i-a plăcut acel «castel zidit a l'antique »,
dar aprecia partea palatului innoiti de Brincoveanu, precum şi pictura
(( a la grecque )) a frumoasei biserici a curţii.
După moartea cumplită a voievodului şi feciorilor săi la Constantinopol, tn 1714, Curtea domnească din Tirgovişte, fiind părăsită, se
ruinează. Biserica domnească, reparată din nou la 1734, în vremea
domniei lui Grigore al II-iea Ghica, cade pradă flăcărilor în 1737,
în timpul războiului turco-austriac. Turla şi pridvorul sînt apoi
şubrezite tn timpul unui cutremur, făcind necesare refacerile din
timpul celei de-a doua domnii a lui Grigore al II-iea Ghica (17481752). ln 1785 era din nou dezvelită şi bolţile surpate. La intervenţia
lui lanache Văcărescu, marele vistier al lui Mihail Şuţu, acesta o
repară din nou, pentru ca la cutremurul din 1802 să recad! în

ruină.

ln 1813, domnul Ioan Gheorghe Caragea dăruieşte vei-vomicului
Isaac Ralet terenul curţii spre a-şi clădi o casă, rezervind numai « un
loc de patru stfnjeni fn latf de jur fmprejur », care « are a rămfnea
slobod» în jurul bisericii. n jalba sa din 23 august 1813, marele
vomic descria ruinele palatului domnesc ca pe « nişte surpături de
ziduri cu totul netrebuincioase . .. fiind de tot derepănate şi de nici o
treabă».

ln 1840, ruinele erau văzute de pictorul francez Michel Bouquet.
Desenul său e singura mărturie despre aspectul turnului Chindiei înainte de reparaţiile iniţiate de Gheorghe Bibescu şi Barbu Ştirbei,
care i-au modificat înfăţişarea iniţială.
Ruinele palatului şi ale zidurilor de incintă devin apoi sursa de
unde s-a procurat cărămida necesară clădirilor modeme ridicate pe
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teritoriul Curţii domneşti la sfirşitul secolului al XIX-iea. Situaţia
jalnici în care ajunseseră construcţiile măreţe de altădată este consemnată cu tristeţe de Alexandru Vlahuţă în a sa « Românie pitorească »:
<< Curţile domneşti, mindrele curţi de la malul Ialomiţei, inlăuntrul
cărora s-a urzit o parte aşa de insemnată din istoria patriei noastre,
au rămas părăginite - un morman de ruini inecate in bălării, bolţi
surpate, grămezi de moloz sprijinind citeva ziduri afumate, in care se
văd ca nişte răni spărturile ferestre/or lărgite de ploi».
Dar aceste triste ruine, uitate de autorităţile vremii, şi-au găsit
ecou în opera clasicilor literaturii noastre romantice. Cintind ruinele,
poeţii tirgovişteni Vasile Orlova. Grigore Alexandrescu, Ion Heliade
Rădulescu făceau apel la gloria străbună spre a indemna pe contemporani la lupta pentru recîştigarea independenţei naţionale şi pentru
dreptate socială, pentru propăşirea neamului.
Cu aceleaşi simţăminte descria la 1847 ruinele curţii tîrgoviştene
şi Nicolae Bălcescu: « Un singur turn, rămăşiţă din vestita Curte domnească, se inalţă trist şi singuratic pe deasupra acestor grămezi de ruine . ..
Acest turn. . . e scump românilor ca un monument care le vorbeşte de
timpii lor de glorie şi mărire. El a fost martor 1-atitea triumfurll El a
văzut, unul după altul, pe Mircea cel Bătrin, Dracu/a-Vodă, Vlad Ţepeş,
Radu/ cel Mare, Radu/ de la Afumaţi, Mihai Viteazul şi Matei Basarab,
toţi voievozii noştri cei mari şi vestiţi in pace şi fn război».
După alte cîteva intervenţii de miel importanţă, biserica domneascl este «restaurată», conform concepţiilor vremii, de către
Comisiunea monumentelor istorice, care a executat lucrările intre
anii 1907-1910.
Intre cele două războaie mondiale, Virgil Drăghiceanu, sub îndrumarea lui Nicolae Iorga, a condus lucrările de degajare p~ială a
molozului din zona de nord a curţii, dezvelind şi zidurile bisericii
paraclis. Tot în acea vreme au fost consolidate şi protejate sumar
zidurile băii şi ale palatului, operaţii repetate şi după cutremurul din
10 noiembrie 1940.
Cercetările complexe făcute după 1950, prin grija Institutului de
arheologie al Academiei de Ştiinţe Sociale şi Politice, şi lucrările
de restaurare a întregului complex monumental, executate de către
Direcţia monumentelor istorice între anii 1961-1967, au reuşit să
pună în valoare monumentele curţii, care au devenit de atunci un
complex muzeal şi un obiectiv turistic de prim rang.
Pentru a reconstitui imaginea acestui important ansamblu monumental care a împodobit, cu secole în urmă, Trrgoviştea, pornim de la
următoarele edificii păstrate:
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Incinta, formată dintr-o pînză dublă de ziduri, îmbrăţişează ruinele
celor două case domneşti, avind, la nord, turnul Chindia şi ruinele bisericii-paraclis; la sud, biserica lui Petru Cercel; la est, biserica Sf. Vineri,
casa Doamnei Bălaşa şi Poarta Dealului, lingă a doua poartă de acces
in curte. La nord-est, chiar lîngă zidurile dinspre Ialomiţa, se păstrează
ruinele băilor de abur, iar peste ziduri, în grădina din lunca Ialomiţei,
ruinele foişorului lui Constantin Brîncoveanu.
Prima casă domnească (sec. XV: Mircea cel Bătrîn)
Se păstrează numai beciurile cu arcade masive din piatră şi zidărie,
care separă cele patru nave. Deasupra au mai rămas puţine resturi
din zidurile parterului din care se făcea accesul în turnul Chindiei pe
o punte mobilă. În secolul al XVII-iea i s-a adăugat şi etajul.
A doua casă domnească (sec. XVI: Petru Cercel)
Se conservă bine beciurile care adăpostesc azi o expoziţie: lapidariu, ceramică, arme şi alte piese recoltate cu ocazia cercetărilor
arheologice efectuate la Curtea domnească. Parterul şi etajul în stare de ruină - permit încă observarea planului simetric al
încăperilor cu golurile uşilor şi ferestrelor. Pe latura de sud-est, vizitatorul poate vedea fragmente din tencuiala cu stucatură, care îmbrăca
pereţii palatului după refacerea sa de către C. Brîncoveanu, şi pilonii
de zidărie, care susţineau platforma de acces la cafasul bisericii.
în secolul al XVII-iea, cele două corpuri' de case domneşti au fost
legate printr-un coridor de racord, realizîndu-se astfel un ansamblu
arhitectonic unitar.
Turnul Chindia (sec. XV: Vlad Ţepeş)
Ridicat peste pridvorul cu trei arcade de zidărie al bisericii-paraclis, a jucat initial rolul donjonului din castelele medievale apusene
(turn de apărare în timpul asediului), cu acces de la parterul înalt al
palatului. La primul nivel este prevăzut cu platformă şi goluri înguste
pentru tragere, folosite de apărători.
în secolul al XVII-iea era utilizat ca «foişor de foc ». După restaurarea făcută în 1847-1851, turnul a fost prevăzut la cele două niveluri superioare cu ferestre în ogivă şi uşi cu acces la două balcoane.
După urcarea celor 122 de trepte, pe o scară în spirală sprijinită
pe un trunchi masiv de stejar, se ajunge la platforma superioară apărată
de crenele. De aici se deschide perspectiva asupra întregului oraş şi
a împrejurimilor, care recompensează oboseala drumului şi ascensiunii la 27 metri, cit măsoară turnul. Momentele de odihnă care
întrerup urcuşul pot fi folosite pentru vizionarea exponatelor aflate la
fiecare ni vei.
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Biserica-paraclis (sec. XV)
Ridicată o dată cu prima casă domnească a lui Mircea cel Bătrîn,
este cunoscută sub numele de « Biserica Doamnei ». Azi, în ruină,
permite observarea planului trilobat, a vechii pardoseli - refăcută
parţial, a tîmplei de zid şi a pardoselii brîncoveneşti. Din decoraţia
exterioară a paramentului, care la partea superioară avea discuri ceramice, nu se mai păstrează decît urmele firidelor.
Biserica Domnească Mare (sec. XVI: Petru Cercel)
Se remarcă prin proporţiile sale măreţe, prin perfecţiunea arhitectonică şi prin elementele decorative. Planul reprezintă crucea greacă
înscrisă.

Pronaosul adăposteşte patru morminte, dintre care trei ale familiei
lui Matei Basarab, şi tabloul votiv cuprinzînd toţi voievozii ctitori ai
bisericii: Matei Basarab, Neagoe Basarab, Constantin Brîncoveanu,
Petru Cercel, Mihai Viteazu, Radu Şerban, Constantin Şerban, Şerban
Cantacuzino, Mihnea al III-iea. Se păstrează piatra de mormînt a
Doamnei Elina, sculptură în stil renascentist, lucrată de sibianul Elias
Nicolai şi parţial cea care a acoperit mormîntul lui Mateiaş, fiul
adoptiv al lui Matei Basarab.
Naosul cuprinde un balcon-cafas pe latura de vest, cu legătură
spre palat prin uşa de pe peretele de nord. O scară din piatră, construită în 1697, permite accesul şi din naos.
Timpla din lemn, brîncovenească (1693), este de o rară frumuseţe,
ca şi fresca ce îmbracă tot spaţiul de pe pereţi, opera echipei de
zugravi : Constantin, Ioan, Ioachim şi Stan.
Pe pereţii absidelor laterale ale altarului se poate urmări evoluţia
decorării bisericii, prin cele trei straturi suprapuse de pictură.
O expoziţie de carte veche, odoare şi mobilier brîncovenesc este
prezentată şi aici.

Biserica Domnească Mică, numită « S/inta Vineri» sau « Sfinta
Paraschiva - Şcoala domnească» (sec. XV).
Este a doua biserică a curţii, servind ca lăcaş de cult pînă la ridicarea celei mari de către Petru Cercel, şi a fost ctitorită după tradiţie
de o « doamnă Sultana ».
Un pridvor deschis, susţinînd un turn-clopotniţă, pe care l-a
pierdut cu timpul, creează accesul principal în naos. Faţadele caracteristice sînt decorate cu arcade şi discuri din ceramică. La intrarea
din peretele sudic se află cea mai veche pisanie păstrată, în stil gotic
ardelenesc, datată la 1517, mentionînd ca ctitor pe Manea Cluceru
Perşanu şi soţia sa Vlădaia. Din vechiul mobilier există un jilţ
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domnesc brincovenesc (1704), cu stema Ţării Româneşti. ln dreapta
se afi4 mormîntul doamnei Bălaşa, frumos decorat.
Reparată ln anii 1731-1732, după incendiul ,din 1712; ln 1803
după cutremurul din 1802; în 1850-1852, de paharnicul Nicolae
Briltescu.

Casa Bă/Q/a sau Bolniţa (1656)
Ctitoria doamnei Bălaşa, soţia lui Constantin Şerban Cîrnu, destinată «să fie de odihnă creştinilor care cad la nevoie», (azil şi spital).
Cele patru camere boltite şi cele două accese ne sugerează sistemul
de construcţie din epoca lui Matei Basarab.
Pisania de piatră, încastrată pe faţadă, este originală.
Ruinele Băii domneşti (sec. XVII)
Interesantă prin elementele constructive după care poate fi cunoscut sistemul de funcţionare a băilor de abur ale epocii - folosit de

bizantini şi pătruns la noi prin intermediul turcilor. ln afara vestiarului şi a camerei de baie propriu-zise, există camere pentru
caz.an şi focar şi una pentru combustibil. încălzirea băii se filcea
cu fumul evacuat prin canalele de sub pardoseală şi olanele din
ziduri. Apa era adusă pe un apeduct din olane.

Foişorul brincovenesc (1697 -1698)
Păstrat ca ruină, servea ca foişor de vară în grădina domnească
cu heleşteu, ciutărie şi livadă. Avea o loggia acoperită, sprijinită pe
coloane şi capiteluri sculptate în calcar. Pereţii erau decoraţi cu fresce
şi stucaturi. Elemente decorative recoltate de aici sînt expuse în

beciurile palatului.
în faţa porţii principale, pe stînga, s-au dezvelit pavajul, piua de
piatră şi olanele apeductului care alimenta Cişmeaua domnească, menţi
onată la 1664-1669, dar care a fost construită în vremea domniei
lui Petru Cercel.
II. Dinspre

Bucureşti,

ploi la Curtea dom-

nească

La intrarea în oraş, în dreptul Oborului de
se unesc cele două drumuri modernizate (D.N. 71
Fundata-Sinaia şi varianta D. N. 1 A + D. J. 701 BujoreancaTîrgovişte), trecind prin cartierul Matei Voievod, cunoscut şi sub
numele « Sirbi », locuitorii săi fiind neîntrecuţi grădinari.
C.A.P. Matei Voievod cultivă întreaga luncă a Ialomiţei din
raza oraşului, dispunînd de sere modeme pentru legume.
duminică,
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lntDnim pe stînga staţia Peco şi bufetul « Mureşul» - fostul han
de poştă de unde pleca poştalionul spre Bucureşti pe « Drumul
Olacului», păstrîndu-şi şi astăzi înfăţişarea veche.
După aproape un kilometru ajungem la răscrucea care marchează
intrarea propriu-zisă în oraş. Spre dreapta se desprinde Calea
Ploieşti, astăzi nepracticată, nemaiexistînd
pod peste Ialomiţa.
Aici se poate vedea, pe stînga, Şcoala generală nr. 3, construită în anul 1891, iar pe dreapta Fabrica de spirt, centenară,
una din primele industrii tîrgoviştene, şi biserica Sf. Nicolae-Slrbi
(Sf. Ni/on). Construită probabil la începutul secolului al XVI-iea
(după tradiţie), în timpul lui Radu cel Mare (pe locul unde, după
cum arată cronica, mitropolitul Nifon a blestemat Tirgoviştea, scuturindu-şi papucii de ţărîna oraşului din care fusese izgonit, pentru că
se amestecase în treburile voievodului). Refăcută la 1770 (?), 18521854, 1898-1903; altarul, zugrăvit la 1829, şi-a pierdut stilul iniţial.
După alţi 200 metri ajungem la piaţa de alimente« 23 August»; la
stînga, în spatele halei, şi la dreapta, prin grădini pînă la lazul morilor,
se poate urmări Valul Cetăţii, rezervaţie arheologică. Strada trece în
acest loc peste fundaţiile de zid ale Porţii Bucureşti/or, pe care va fi
pătruns în oraş Paul de Alep, la 1653, şi la 1859 Alexandru Ioan Cu7.a,
salutat cu entuziasm de tîrgovişteni ca domn al Principatelor Unite.
Sîntem de acum pe Calea Domnească (fostă Uliţa Mare sau Uliţa
Coconilor).
Ne abatem spre stînga, pe strada Eternităţii (pe care se poate ajunge
în traseul D.N. 72), admirind pe dreapta, peste Valul Cetăţii, unul din
noile cartiere de blocuri, apoi Fabrica de produse lactate, şi ajungem
la Cimitirul Simuleasa, pentru a păstra un moment de reculegere
la Monumentul eroilor din războiul antifascist.
Revenim în Calea Domnească, unde intllnim răspintia cu strada
Rodnei (fostă Cătuneni) şi cu strada Crişan. Intrînd pe strada Rodnei,
după nwnai 100 metri întilnim biserica Sf Nicolae-Simuleasa, ctitorită de Mirco, căpitanul seimenilor sîrbi, la 1654. Reparată şi zugrăvită
în 1800, cînd i s-a adăugat clopotniţa, este reparată din nou în 1863.
Ne înapoiem la răspîntie şi intrăm pe strada Crişan, unde vom
vedea casa de la nr. 2, pe locul unde a fost Sala Vătămanu, în care
şi-a desfăşurat activitatea în anul 1920, în ajunul Grevei generale,
Clubul socialist local.
La capătul acestei străduţe întîlnim fosta stradă Tabaci (azi Cpt.
Andreescu), paralelă cu lazul morilor, denumită astfel după numele
breslei tăbăcarilor care îşi aveau aici atelierele. Aproape de o altă
răscruce se aftă, pe stînga, casa veche cu nr. 338, monument de arhitectură, ridicată la sfîrşitul secolului al XVIII-iea.
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Mai departe, o nouă răscruce are pe dreapta un scuar amenajat
peste fundaţiile bisericii roşii (a Tabacilor), ctitorită de Coadă, mare
vomic între 1542-1545, demolată în 1924. Pe stînga se aftă Şcoala
generală experimentală nr. 2, înfiinţată în anul 1872.
Traseul ne poartă în continuare pînă în dreptul străzii Gimnaziului, unde se găseşte Liceul « Ienăchiţă Văcărescu », creat ca gimnaziu în 1873-1874, instituţie de învăţămint prestigioasă, centenară,
la care au functionat printre altii, ca profesori, Alexandru Vlahuţă
(între anii 1881-1883) şi Raicu Ionescu-Rion (între anii 1893-1895).
Peste drum, la nr. 276, o altă casă veche, monument de arhitectură
românească, a aparţinut unei rude a poetului Grigore Alexandrescu.
Case vechi mai întllnim şi la răscrucea următoare. Pe dreapta se
vede biserica Stolnicu, al cărei nume aminteşte că a fost ctitorită
de stolnicul Constantin Cantacuzino în 1704 - 1705, pe locul
alteia mai vechi, de lemn, construită de Udrea Brătescu, un strămoş
al scriitorului Brătescu-Voineşti, şi reparată la 1856 şi 1882.
Ancadramentul uşii, în granit, a fost lucrat după modelul celui
de la Stelea. În pronaos este amenajată o expoziţie de cărţi vechi şi
odoare de cult.
Peste d1um de Liceul economic (fostul liceu comercial) se păstrează,
ieşită în trotuar, casa de la nr. 244, în care s-a născut şi a copilărit
marele actor Mihai Popescu (1909-1953).
După numai o sută de metri zărim pe stînga impresionanta siluetă
a bisericii Stelea, cu ruinele stăreţiei, chiliile şi clopotniţa, ocupînd
întregul cvartal dintre străzile Muzeului, Rapsodiei şi Calea Domnească. Ea a fost ridicată în locul bisericii lui Stelea Cupeţu (devenit
spătar) de ambiţiosul voievod al Moldovei Vasile Lupu, în 16441645, ca semn al împăcării cu Matei Basarab (care a zidit, la rîndu-i,
mănăstirea Soveja în Muntii Vrancei) şi ca prinos de recunoştinţă
pentru părintele său Nicolae Coci vel-agă, înmormîntat în vechea
biserică a lui Stelea, ale cărei fundaţii au fost descoperite recent, cu
ocazia lucrărilor de restaurare. A fost prădată şi ruinată de turci şi
tătari la 1658. Reparaţii s-au făcut în 1715, 1780, 1813, 1865, 1879 şi
1943 - 1946. Din ansamblul vechi, de la 1580, s-a păstrat numai
clopotniţa.

Paul de Alep, care fusese găzduit aici, o vedea în 1653: « mărea/ă
avtnd două elegante turle cu mai multe cruci, pentru a căror
poleire s-au cheltuit, se zice, 700 taleri veneţieni. Iconostasul de artă
rusă este minunat şi are trei uşi». Revenind în 1658, el constata, printre
altele, că, după asediul turcesc, « a pierit, păcat, şi acel iconostas de o
atlt de rară frumuseţe».
şi Ina/tă,
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Monumentul reprezintă un cap de serie în noul stil moldo-muntent•sc, adoptat apoi la numeroase monumente din Tîrgovişte şi alte
localităti ale Ţării Româneşti.
În afară de pisania slavonă, cu slovele săpate în piatră încadrînd
bourul Moldovei, aflată deasupra măretului portal de la intrarea în
pronaos, mai pot fi admirate astăzi numai pictura de la începutul
!ICcolului al XVIII-iea de pe pandantivele celor două turle, tablourile
Jc: pe peretii pronaosului, cele din absidele laterale ale naosului, pictura
Jin proscomidie şi decorul vegetal stilizat; catapeteasma de lemn de la
mijlocul secolului al XVII-iea este de o remarcabilă valoare artistică,
cu icoane prăznicare (sec. XVIII- XIX), dar care mai păstrează şi
trei icoane centrale dalind din 1658-1659.
Sînt de admirat şi elementele arhitectonice, specifice stilului, ca
urcele piezişe şi cele în consolă, cum şi nervurile arcurilor din naos.
Din vechiul mobilier se mai păstrează două jilturi împărăteşti în
stil brîncovenesc.
La cerere„ se pot vedea şi cele două pretioase odoare: un disc dăruit
mănăstirii de doamna Stanca, sotia lui Mihai Viteazu, cu inscripţie
slavonă incizată pe bordură, şi un potir de argint aurit, provenit, după
traditie, de la Vasile Lupu.
În dreapta pronaosului se aftă piatra de mormînt a lui Răducanu
Dudescu (1713), iar în stînga o lespede peste mormîntul lui Ştefan
Cihodaru din 1647.
în pridvor, în dreapta intrării, şi în curte se mai află vechi lespezi
funerare, printre care una din 1609, din vremea vechii biserici a lui
Stelea.
Dintre clădirile care compuneau mănăstirea se mai păstrează
întregi doar o parte din chilii, alcătuind o clădire lungă adosată turnului-clopotniţă. In aceste chilii a fost adăpostită şcoala grecească, mentionată din ultima parte a secolului al XVIII-iea şi pînă spre 1840,
unde au putut învăta pionierii literaturii române moderne: Vasile
Cîrlova, Ion Heliade Rădulescu şi Grigore Alexandrescu.
La nord de biserică se află ruinele caselor egumeneşti (stăretia),
cu beciurile alcătuite din două nave despărtite prin arcade, datînd din
secolul al XVII-iea. Cercetările arheologice au scos la iveală şi beciurile unei alte constructii subterane, probabil din secolul al XV-iea,
contemporană cu prima biserică, anterioară celei a lui Stelea Spătaru.
întregul ansamblu este în curs de restaurare, urmînd a fi pus în valoare
şi din punct de vedere muzeistic.
Pe terenul viran aflat între actuala biserică, spre sud, şi str. Rapsodiei, se găsesc fundaţiile unei alte biserici, probabil metoh al mănăs
tirii Stelea.
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Pe strada Muzeului, peste drum de Stelea, se vede, înghesuită
intre construcţii modeme, cu acces liber dinspre Calea Domnească,
biserica ruinată Geartoglu (Geanoglu), datind din secolul al XVII-iea,
restaurată pe la 1696-1698 de Pascale, vomicul lui Brîncoveanu, în
1777, apoi de căminarul Gheorghe Geanoglu la 1814-1818. în chiliile,
dispărute astăzi, şi-a instalat comandamentul Alexandru lpsilanti,
în 1821. După tradiţie, pe treptele« scării sacre» 1-a primit pe Tudor,
deţinut apoi în biserică. De aici ar fi fost dus mai tirziu la Mitropolie,
unde a fost ucis. Represaliile turceşti au afectat ulterior şi această
biserică, care a fost incendiată. Ultimele reparaţii i se fac după 1828,
apoi este zugrăvită pentru ultima dată cu cheltuiala lui Nichita Formac.
Este interesantă din punct de vedere arhitectonic, prin planul său
în formă de navă, turn-clopotniţă pe pronaos şi tîmplă de zid, cu
contraforturi pe laturile de nord şi sud.
Pe aceeaşi stradă poate fi vizitat Muzeul de arheologie, construc1ie
ridicată în 1938 după proiectul arhitectului N. Ghika-Budeşti, care
redă, în mic, planul unei mănăstiri. Muzeul adăposteşte sub portic
şi în curtea interioară un lapidariu, cuprinzind, în principal, colecţia de
pietre sculptate recuperate de la biserica Mitropoliei din Tirgovişte,
în urma demolării din 1888-1889 (bazele celor B cruci, coloanele
pridvorului brîncovenesc, pietrele funerare, ancadramentele uşilor şi
ferestrelor).
Colecţia de arheologie se remarcă prin ceramică şi plastică gumelniţeană, descoperită în teii-urile de la Geangoeşti şi !oneşti, tezaurul
de arme de ceremonie din aur (sec. XV i.e.n.) de la Perşinari (dublet),
tezaurele monetare din argint descoperite la Căprioru (sec. II î.e.n.),
Adinca (sec. I. i.e.n.) şi Tirgovişte (sec. XIV - XVII), ceramică, unelte
şi podoabe din aşezarea daco-getică de la Cătunu (sec. I i.e.n.) şi din
cea de la Mătăsaru (sec. 11-111 e.n.); inventarul funerar din cimitirul
biritual de la Mogoşani (sec. IV e.n.); ceramică, teracotă, unelte,
podoabe, fragmente de apeduct etc., ilustrînd viaţa feudală a Tirgoviştei şi împrejurimilor.
Alături de muzeu se mai păstrează un fragment din zidurile vechiului
Han Galben, iar peste drum, construcţiile care alcătuiau fostul Han
Pitiş, unde a funcţionat provizoriu, la etaj, Tribunalul Dîmboviţa
după 1864, şi unde a fost judecat procesul conducătorilor mişcării
antimonarhice din 1870.
În răscrucea formată de strada Muzeului şi Calea Domnească
se găseşte Casa Vesseli (nr. 246), monument de arhitectură cu pivniţe
(sec. XVII), care a făcut parte din complexul mănăstiresc Stetea. Vizavi
se află alte două case vechi, cu pivniţe din secolul al.XVIIl-lea, una
dintre ele Casa Baron Barbu Heliu (nr. 239-241) adăpostind la
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lnceputul secolului al XIX-iea primul corp al Regimentului III de
linie, devenit mai tîrziu Regimentul III Dîmboviţa nr. 22, care s-a
distins în luptele din 1877-1878, 1916--1918.
Pe strada Muzeului, spre dreapta, ajungem la Casa municipală
cultură (fostă Sala de anne), construită la începutul secolului, unde
runc\ionează Ansamblul folcloric « Dimbovifa », cunoscut şi peste
hotare, şi unde are loc anual Festivalul nafional de romanfe « Crizantt•ma de aur », în memoria vesti\ilor autori tîrgovişteni de romante,
Ionel Femic şi Dumitrache Florescu.
Imediat alături se află Muzeul scriitorilor tîrgovişteni şi Muzeul
tiparului şi al cărţii vechi româneşti, ambele amplasate într-un parc
lncintător, cu deschidere spre lunca Ialomiţei(« Crivina» care 1-a
inspirat pe Ion Al. Brătescu-Voineşti, fostul său proprietar).
Inaugurat în mai 1967, într-o veche casă tîrgovişteană cu pivniţe
de piatră (restaurată după planul arh. I. Mincu), care a aparţinut
boierilor Cantacuzini, apoi Creţuleştilor, amintită în documente lingă
fosta biserică Sf. Apostoli şi Marina, metoh al mănăstirii Gorgota
(pe locul unde se află azi Compania de pompieri), Muzeul tiparului
şi al cărfii vechi româneşti este unic în ţară prin tematică şi prin valoarea
exponatelor. El ilustrează elocvent istoricul scrisului şi al materialelor
de scris, arta miniaturiştilor români, perfec\ionarea tiparului european, răspîndit în lările române la scurt timp după inventarea sa,
activitatea tipografică laborioasă desfăşurată pe teritoriul României
de la 1508 şi pînă la aparitia primelor periodice. Este evidentiată
activitatea tipografică susţinută de Macarie, Dimitrie Liubavici, Coresi
ot Tirgovişte, Honterus, Varlaam, Dosoftei, Udrişte Năsturel, Mitropolitul Ştefan şi Antim Ivireanu, precum şi a voievozilor care i-au
stimulat: Radu cel Mare, Neagoe Basarab, Matei Basarab, Vasile
Lupu, Constantin Brîncoveanu, Dimitrie Cantemir. Dintre exponatele în original se pot vedea două hrisoave pe pergament, de la
Matei Basarab, o evanghelie manuscrisă, un incunabul, Cazania lui
Varlaam, Pravila cea mare, Biblia de la Bucureşti şi două xilogravuri.
Muzeul scriitorilor tirgovişteni şi-a deschis portile în decembrie
1967. Primele săli înfăţişează activitatea unor cărturari de seamă care
au scris la Tirgovişte: Matei al Mirelor, Radu Popescu, Stoica Ludescu,
Udrişte Năsturel, Stolnicul Constantin Cantacuzino, a pionierilor
literaturii române modeme, toti legali prin origine, scris şi inspiratie
de aceste locuri: poe\ii Văcăreşti, Ion Heliade Rădulescu, Vasile
Cîrlova, Grigore Alexandrescu, Ion Ghica, precum şi a scriitorilor
Alexandru Vlahu\ă, Raicu Ionescu-Rion, Elena Văcărescu, Ion C. Vissarion, Smara Gheorghiu, care au rămas ataşa\i sufleteşte de Tirgoviştea
în care şi-au petrecut o parte din viată şi şi-au desfăşurat un timp din
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bogata lor activitate literară şi socială. Ultimele două săli sint rezervate
prozatorului I. Al. Brătescu-Voineşti care a creat în această casă.
În muzeu sînt expuse exemplare în original ale gramaticilor lui
lenăchiţă şi Heliade, ediţii princeps din operele scriitorilor tîrgoviş
teni - unele cu autografe, piese de mobilier şi obiecte care le-au
aparţinut. În ansamblu, muzeul se prezintă ca un locaş care îndeamnă
la meditaţie şi ajută la formarea unei imagini complete asupra contribuţiei Tirgoviştei la patrimoniul culturii naţionale.
Elegantul stadion «Metalul», dispunînd de un teren de fotbal, pistă
de atletism, sală de popice, terenuri de handbal şi altele - cu o splendidă
vedere din tribuna principală spre lunca Ialomiţei, Mănăstirea Dealu,
Munţii Leaota şi Bucegi - este construit pe terasa şi grădina descrise
de I. Al. Brătescu-Voineşti în lucrările literare cu imagini din copilărie.
Ieşind din scuarul Unirii în Calea Domnească, avem pe stînga
casa cu nr. 235, care a aparţinut lui George Cair, descendent din familia
Văcăreştilor, vizavi casa cu nr. 238, care a aparţinut paharnicului
Nicolae Brătescu, strămoşul scriitorului Brătescu-Voineşti, şi în dreapta
Tribunalul, care îşi leagă numele de cîteva personalităţi ca: Duiliu
Zamfirescu, I. C. Vissarion, I. Al. Brătescu-Voineşti, Al. Vlahută,
I. Dalles, G. Cair, Urmuz, N. Kirculescu, Al. Candiano-Popescu,
Pantazi Ghica, Ion Ghica, Al. Sihleanu, N. Fleva, E. Carada.
În spatele Tribunalului şi al fostei Prefecturi se mai păstrează
două case, modificate, cu pivniţe vechi, construite în vremea lui Brîncoveanu: una a iazagiului (secretarul pentru corespondenta diplomatică) şi una a coconilor lui Vodă, în care tradiţia locală spune că s-a
născut V. Qrlova. Lingă această casă se află singura poartă a oraşului care se mai păstrează întreagă - Poarta Vinătorilor sau a Dealului, care conducea pe Valea lui Socol (Valea Voievozilor) la Mănăstirea
Dealu şi viile domneşti. La 20 metri, pe aceeaşi alee Brătescu-Voineşti, se
află ştrandul municipal şi poligonul sportiv de pe malul lazului morilor.
Peste drum vedem impunătoarea casă Fussea (rudă a lui Gr. Alexandrescu) refăcută în stilul neoclasic românesc, care va adăposti Muzeul
Tirgoviştei cu secţiile: « Tirgovişte - capitală a Ţării Româneşti » şi
« Tirgoviştea modernă şi contemporană ». Cu aceasta am ajuns la
Curtea domnească.
III. Dinspre

Ploieşti şi Braşov, pînă

la Curtea

domnească

Se pătrunde în oraş pe podul rutier Mihai
Bravu, peste Ialomiţa. La 100 de metri înainte de pod se unesc D.N.
72 - Ploieşti, care şerpuieşte pe la poalele dealurilor prin Valea-Voie36
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vozilor, cale de aproape 10 km, avînd permanent deschisă perspectiva
Mănăstirii Dealu, pe dreapta, şi a Tîrgoviştei, pe stînga, cu D.N.
71 - Sinaia, urmînd valea Ialomiţei.
Mănăstirea

Dealu

Aflată la cca 3 km de Tîrgovişte, pe platoul dealului care stră
juieşte oraşul, este accesibilă pe D.N. 72.
Mănăstirea este menţionată documentar într-un act de danie din
1431. A fost reconstruită din temelii de Radu cel Mare între anii
1499 - 1501 şi terminată de fratele său Vlad cel Tînăr (Vlăduţ) în

1510 - 1512.
Biserica mănăstirii constituia la acea dată unicul monument din
Ţara Românească cu faţadele placate în întregime cu piatră făţuită
şi profilată, numărîndu-se printre cele mai valoroase realizări ale
epocii. Zugrăvirea s-a făcut în 1514-1515, sub Neagoe Basarab, de
Dragomir ot Tîrgovişte, cel care a pictat şi biserica mănăstirii Curtea
de Argeş, împreună cu Jitian şi Stanciu.
în iama 1610-1611 a suferit jaful trupelor lui Gabriel Băthory,
principele Transilvaniei, în 1689 stricăciunile provocate de detaşa
mentul austriac condus de generalul Heissler şi de oştile turceşti şi
tătărăşti, şi apoi, în octombrie 1738, în timpul războiului turcoaustriac.
Lucrări de refacere au fost întreprinse în 1713, în timpul lui Constantin Brîncoveanu, cind a fost şi zugrăvită de Constantin, Preda
Nicolae şi Radu, în 1800, sub îndrumarea lui Dionisie Lupu, în 1831,
după 1838, în 1845-1853 de arh. Ioan Schlatter şi pictorul A. Derigny,
angajaţi de Gheorghe Bibescu, după 1912 şi după cutremurul din 1940.
Intre anii 1953-1956 s-au întreprins lucrări de restaurare a bisericii
şi de reconstrucţie a clopotniţei şi chiliilor. Din vechiul ansamblu
mănăstiresc se păstrează numai biserica.
în timpul războiului pentru independenţă din 1877 -1878 a funcţionat aici un lagăr pentru prizonieri turci, iar între 1879- 1883 Şcoala
divizionară de ofiţeri, unde a funcţionat ca profesor Al. Vlahuţă.
Din 1912 şi pină la cutremurul din 1940 a adăpostit sălile de curs
ale Liceului militar « Nicolae Filipescu », unde au funcţionat ca
profesori oameni de ştiinţă vestiţi. In prezent adăposteşte o casă
sanatorială.

Biserica a servit şi ca gropniţă domnească, păstrînd mormintele
lui Vladislav al II-iea, Radu cel Mare, sora sa - Jupîniţa Caplea,
Vlad cel Tînăr, Vlad Înecatu, Pătraşcu cel Bun, Mihail Movilă domnul Moldovei, mort la Tîrgovişte, şi Radu Bădica. Din 1601 a
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primit capul lui Mihai Viteazu, adus de slujitori credincioşi de pe
Cimpia Turzii.
Mănăstirea a jucat un rol însemnat în dezvoltarea culturii româneşti. Tiparniţa lui Macarie (1508-1512) a funcţionat probabil aici.
Din 1583 caligraful Silion Rusin lucra la transcrierea de cărţi, iar
egumenul Matei al Mirelor scria între 1610-1624 cronica sa în versuri,
ambii fiind înmormîntaţi lingă zidurile bisericii. Matei Basarab a
mutat aici tiparniţa de la Govora, în 1644, iar apoi, în 1648 a coborît-o
la Tîrgovişte. De sub teascurile ei au ieşit Evanghelia fnvăţătoare
(1644), Liturghierul slavonesc (1646) şi lmitatio Christi, în traducerea
slavonă a lui Udrişte Năsturel.
Printre scriitorii de seamă care au descris mănăstirea se află
Grigore Alexandrescu şi Duiliu Zamfirescu, iar dintre călătorii străini
Francesco delia Valle şi Paul de Alep.
Vizitatorii pot admira astăzi plastica decorativă exterioară de
inspiraţie armeană, care, alături de proporţiile echilibrate, de o rară
eleganţă ale bisericii, oferă monumentului o înfăţişare măreaţă şi
originală, constituind tipul arhitectonic preluat de alte edificii asemă
nătoare din ţară.
în expoziţia mănăstirii se remarcă crucifixul din lemn de măslin
sculptat, ferecat în argint, dăruit de Matei Basarab.
Reîntorcîndu-ne pe D.N. 71, după traversarea podului Mihai
Bravu, pe dreapta, urcăm, treptele în parcul cu acelaşi nume de pe
terasa Ialomiţei pentru a afla, în grădina în care o mină de gospodar
a răsădit lalele, biserica Creţu/eseu, monument de arhitectură. Zidită
din cărămidă aparentă a fost ridicată probabil de Dragomir Creţu
lescu prin 1638-1640, cu materiale şi sculpturi de la biserica catolică
Sf. Francisc, şi reparată în 1756-1757 şi apoi în 1863, cînd a fost
şi zugrăvită de pictorul Gh. Tattarescu.
Se remarcă prin ancadramentele de piatră in stil gotic, prin pictura
din 1863 păstrată pînă astăzi in naos şi prin planul ciudat, lipsit de pronaos, cu absida altarului poligonală şi bolta naosului în plin centru.
Ferestrele se termină în arc frînt, reprezentînd croiala ancadramentelor de piatră recuperate de la fosta biserică catolică.
Revenim pe strada Mihai Bravu, observînd pe dreapta casa de la
nr. 9, monument de arhitectură aparţinînd lui Iancu Ciuflea, ispravnic
al judeţului pînă la 1864. Clădirea are un parter înalt pe beciuri
vechi din secolul al XVIII-iea.
Mai departe, pe stînga, a fost casa în care a copilărit savantul
dr. Gh. Marinescu.
Trecem apoi peste pîrîul Braşovul, canalizat în porţiunea care
traversează strada, ajungînd imediat Ia intersecţia cu str. N. Bălcescu
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şi str. Constantin Brîncoveanu. în această zonă a fost identificată
cea mai veche piată a oraşului (sec. XV), la nord aHîndu-se fostul
cartier al saşilor catolici, cu mănăstirea Bărăţia şi biserica Sf. Francisc. În cartierul numit Susenl a fost descoperit un tezaur de peste
6 OOO ducati de argint din timpul lui Mircea cel Bătrîn, dovedindu-se
şi pe cale arheologică vechimea acestei părţi a oraşului.
De la intersecţia amintită mai sus, traseul se ramifică în trei
variante.

Varianta A: spre Curtea

domnească

Parcurgem Calea Domnească pe directia Răcari. Imediat la slînga,
după zidurile masive ale unei vechi case în formă de culă, se deschide
larg aleea cu perspectivă spre Dealu, care coboară în parcul « Chindia», dotat cu lac de agrement, restaurant şi loc de parcare auto.
Este amenajat în lunca Ialomiţei, pe locul unde a fost Grădina domnească. Trecînd pe partea dreaptă, prin faţa Liceului nr. 2 (fondat
în 1891 ca şcoală profesională de fete), unde funcţionează renumita
Societate de racheto-modelism a elevilor care editează revista « Astronautica», ajungem la casa de la nr. 218 în care s-a născut şi a copilărit unul din fruntaşii scenei româneşti dintre cele două războaie
mondiale - Tony Bulandra.
Vizavi de liceu se mai păstrează casa Şerban Fussea (nr. 215) în
care funcţionează o parte a claselor liceului. Alături se află clădirile
Intreprinderii de electricitate, ridicate la 1895 pentru Spitalul judeţean, pe terenul şi cu materialele obţinute din demolarea necugetată
a ruinelor Curţii domneşti. În acest spital a fost internat, în septembrie 1916, scriitorul Camil Petrescu, rănit în luptele pentru eliberarea
Transilvaniei, ca ofiţer în Regimentul III Dîmboviţa nr. 22 din Tîrgovişte.

Varianta B: str. Brincoveanu -str. Narciselor -str. N.

Bălcescu

Traversăm str. N. Bălcescu, lăsăm pe dreapta fosta Uzină electrică
a oraşului, construită în 1911, azi hala principală a secţiei de construcţii în fier a Intreprinderii de industrie locală « Ciocanul », şi

zărim pe stinga originala siluetă a

bisericii Sf. lmpăraţi, mascată de
modeme. Vizitatorul care dispune de timp şi vrea să admire
în interior arhitectura monumentului poate solicita cheia uşii de la
proprietarul casei de la nr. 5, biserica fiind părăsită. Ctitorită de
Matei Basarab în 1650-1651, era considerată« biserică a Domnului».
învelită din nou la 1731-1732 şi apoi zugrăvită la 1753, a folosit

construcţii
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ca geamie. Incendiată apoi cu ocazia represaliilor turceşti din 1821,
a fost reparată, astfel că la 1848 se mai folosea pentru cult.
Prin planul arhitectonic (o navă dreptunghiulară şi turnul-clopotnită ataşat pe latura nordică), ea apare ca o exceptie de la stilul
traditional muntenesc, lmprumutind elemente din arhitectura Stelei:
patru contraforturi şi două registre despărţite de un brîu zimtat,
precum şi forma chenarelor ferestrelor şi a arcadelor turlei. Se pare
că a fost construită de aceiaşi meşteri care ridicaseră « Stelea Nouă »,
la 1645. Pictura actuală, realizată cu cheltuiala familiei boierilor
Conteşti, are un aspect rustic.
Cu ochii încintaţi de arta secolului al XVII-iea, cotim la dreapta
pe strada Narciselor (fostă Bărăţiei) şi după cca 100 m ajungem la
biserica catolică, ridicată la srîrşitul secolului al XIX-iea, pe locul
unuia dintre cele mai vechi monumente tîrgoviştene - Mănăstirea
Santa Maria Gratiarum (Bărăţia) zidită (după relaţia din Codex
Bandinus) la 1301, dar atestată documentar 1a 1417. Suferind mai
multe distrugeri şi refaceri succesive, mănăstirea, înzestrată de Matei
Basarab cu moşii, a fost părăsită o dată cu restrîngerea coloniei catolicilor din oraş. La 1867 era în ruină, fiind demolată pentru a face
loc noului locaş, lipsit de importanţă istorică şi artistică.
Alături, spre nord, despărţită de biserică cu un zid vechi de piatră,
se aftă Casa-atelier G. Petraşcu, adăpostind, după restaurare, o expozi/ie permanentă cu lucrări ale pictorului, care s-a inspirat timp de
peste două decenii din peisajul tîrgoviştean (1922-1944).
Peste drum se aftă o altă casă veche (casa parohială a Bărăţiei),
cu arhitectură tipică pentru secolul al XVII-iea, reprezentată in mai
multe lucrări ale pictorului G. Petraşcu.
La numai citeva zeci de metri, pe dreapta, întîlnim biserica Sf.
Dumitru (biserica lui Buzinca Slugerul, după numele ctitorului ei de la
1639). Este unul din cele mai interesante monumente din epoca lui
Matei Basarab, deşi modificările ulterioare i-au schimbat înfăţişarea
exterioară. Are planul dreptunghiular alungit, cu absidă poligonală
spre est, iar deasupra pronaosului un turn-clopotniţă. Naosul este
despărţit de altar printr-o tîmplă de zid adăugată în vremea lui Constantin Brincoveanu, cu ocazia reparaţiei din 1698, cind a fost şi zugră
vită de aceeaşi echipă de zugravi de la Curtea domnească. A servit
ca model pentru alte biserici din Muntenia construite în secolul al
XVII-iea. Reparaţiile de la 1808 (după cutremurul din 1802) şi din
1942 (după cutremurul din 1940) i-au asigurat functionarea ca locaş
de cult pînă astăzi.
Pînă la strada N. Bălcescu, unde se termină varianta acestui traseu,
nu mai sînt decit cca 200 m.
40
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Varianta C: str. N.

Bălcescu,

spre

Teiş

Urmărind

str. N. Bălcescu care continuă de la răscruce spre
dreapta, conducind spre Teiş şi spre podul de cale ferată şi rutier
peste Ialomiţa, intrăm în cartierul Suseni.
Pe stînga, întilnim zidurile masive care împrejmuiesc fostul penitenciar, ridicat peste chiliile mănăstirii catolice Santa Maria Gratiarum, azi dispărută. Aici au fost închişi conducătorii răscoalei din
1907, printre care scriitorul l.C. Vissarion, cel care şi-a exprimat
jalea şi revolta în versuri scrise cu cărbune pe peretele celulei:
«Vai, ţăranii împuşcati
Zac pe drumuri neîngropaţi »
La 300 m, pe dreapta, vedem noua clădire a Şcolii generale nr. 4,
în curtea căreia se întrezăresc fundaţiile fostei biserici Vărzaru (construită de marele armaş al lui Matei Basarab, Radu Vărzaru, tăiat de
seimeni). Demolarea nechibzuită a monumentului la sfîrşitul secolului
al XIX-iea a prilejuit protestul istoricului Gr. Tocilescu şi pamfletul
caustic al lui l.L. Caragiale la adresa edililor locali.
Puţin mai departe, Piaţa « 7 Noiembrie » este străjuită de silueta
bisericii Sf Gheorghe, unul din cele mai vechi monumente tirgoviş
tene, ctitoria lui Neagoe Basarab, menţionată de cronică şi de Gavriil
Protul. Reparată şi mărită în anii 1730, 1794, 1812 şi 1862, deşi pare
nesemnificativă azi după succesivele modificări suferite, totuşi originalul monument cu planul în formă de navă dreptunghiulară, care a
avut şi turlă pe pronaos, a servit drept model pentru bisericile din
vremea lui Matei Basarab.
Pină la Valul Cetăţii, care flanchează calea ferată la Halta Teiş,
se mai pot vedea cîteva case vechi din secolele XVIII- XIX.
D.N. 71 traversează riul Ialomiţa, conducind la stînga, spre
Pucioasa - Sinaia, sau la dreapta ca D.N. 72 spre comuna I.L.
Caragiale - Ploieşti, cu o variantă modernizată din Răzvad, prin
Moreni, la Băicoi, unde intîlneşte D.N. 1.
Strada N. Bălcescu continuă drept peste calea ferată şi Valul
Cetăţii conducînd în satul Teiş, de unde pornea în secolele XVI XIX, apeductul de olane care alimenta oraşul, şi mai departe la
Şotînga şi Vulcana-Băi.
Imediat lingă calea ferată,
vechea fabrică de sticlă.

pe stînga, se mai

află

în functiune

Pe acest traseu se vede din stradă Monumentul eroilor dimboviţeni
din războiul de independenţă şi din primul război mondial (care
au luptat sub drapelul gloriosului Regiment 22 infanterie).
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IV. Dinspre

Gieştl

pini la Curtea

domnească

D.N. 72, venind dinspre Găeşti, trece prin
zona industrială Sud, unde sint în construcţie Uzina de oţeluri fnalt
aliate şi de scule, Uzina de strunguri şi Uzina de lămpi electrice şi corpuri
de iluminat « Romlux ». Pini la calea ferată Titu-Pietroşiţa mai
întllnim pe stinga Intreprinderea de industrie locală « Victoria » pentru
produse chimice, care continuă activitatea unor rafinării vechi de
petrol, şi secţia de mobilă a Intreprinderii « Ciocanul», iar pe dreapta
Cimitiru/ central unde a fost înmormîntat profesorul, militant socialist,
Raicu lonescu-Rion.
Vi:zavi se găseşte o modernă staţie Autoservice.
Traversarea căii ferate se face peste un pasaj de nivel, de
pe care se deschide o perspectivă largă, dinspre vest, asupra
oraşului.

Traseul lasă în dreapta Staţia C.F.R. Tlrgovişte Sud şi urmează
strada Alexandru Ioan Cui.a (fostă Ciocîrlan), care începe de la
pasajul de cale ferată, cu modemele construcţii ale Grupului şcolar de
petrol, între care şi noua :,ală de sport unde se desfăşoară meciurile
divizionare de baschet, volei ş.a.
La răscrucea cu bulevardul Tudor Vladimirescu (variantă de
legătură cu D.N. 71 spre Răcari-Bucureşti) se intîlneşte Complexul
de deservire al U.J.C.M. ridicat pe locul vestitului Han Ciocîrlan de la
Poarta Argeşului, ale cărei fundaţii se aftă în apropiere de traseul Valului
Cetăţii. Şanţul acestuia foloseşte şi azi pentru scurgerea torenţilor.
La răscrucea cu strada Cetăţii se găseşte biserica Sf. Atanasie şi
Chirii, construcţie modestă, fostă de lemn, construită intre 16681708 de mitropolitul Teodosie, iar în 1768 clădită de zid şi zugrăvită
de Badea şi Iordache Văcărescu, păstrind valoroasa frescă din secolul
al XVIII-iea.
De aici, traseul urmează str. Maior Brezişeanu, apoi strada Vulcan,
prin spatele Casei de cultură a sindicate/or, intrind în strada Poet
Grigore Alexandrescu. La nr. 21 intilnim, pe stinga, Casa Murăreţ
(fostă Stematiu), vechi monument de arhitectură (sec. XVlll), cu
pivniţe boltite. Pe ulicioara din spatele casei se ajunge la biserica
Lemnului, ridicată de zid la 1842 de tatăl poetului Gr. Alexandrescu,
vistierul Mihai Alexandrescu, pe locul alteia de lemn existentă dinainte de 1810. Vizavi, pe dreapta, se vede din spate Primăria, clădire
impunătoare, cu turn şi orologiu, în stil baroc, construită în 1897 1898 de arh. Baltasar Vignosa Giovanni.
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Tot pe dreapta se înaltă clădirea Administra/iei financiare, azi, şi
sediul Băncii Naţionale. în spatele acesteia. este Casa în care s-a
născut, la începutul secolului al XIX-iea, poetul şi fabulistul Gr. Alexandrescu.
Din acest loc, spre Curtea domnească, se desprind două variante:
VarianJa A: spre Curtea

Domnească

La răscrucea cu str. Dr. Marinoiu şi Calea Cîmpulung, la nr. 39,
aftă casa Isaia Lerescu (casă veche în care a locuit şi ginerele
său, dr. Severeanu). Pe dreapta se găseşte clădirea Grupului şcolar
sanitar, care funcţionează în Casa Iancu Grigorescu, primul mare

se

exportator român de petrol din secolul al XIX-iea.
Intrind la dreapta pe str. Dr. Marinoiu, care conduce spre str. I.
Heliade Rădulescu, întîlnim pe stinga o altă casă veche, la nr. 6,
Casa Dimitriu, monument de arhitectură, iar vizavi sala de lupte şi
terenul de volei, baschet, handbal, pentru echipele divizionare.
Revenim în str. Poet Gr. Alexandrescu şi ajungem după cca 100 m
la Casa Angela Georgescu (nr. 38), situată într-un scuar cu loc de
parcare. Alături este amplasată şi Casa Moldoveanu, aflată anterior
pe str. 23 August. Ambele, monumente de arhitectură, vor adăposti
expoziţii de etnografie şi artă populară.
Tot pe dreapta se găseşte biserica Sf Nico/ae-Androneşti, ctitorită
la 1527 de marele vornic Manea Perşanu. Pustiită de turci în 1595,
a fost refăcută de Doamna Elina, sotia lui Matei Basarab, în 1653
(de aceea este numită de documente şi biserica Doamnei). I se mai
fac reparatii ln secolul al XVIII-iea (1750) şi după pustiirea din 1821.
Este zugrăvită în 1813 de Dimitrie Bogasieru şi în 1911. Ultimii ctitori
aparţin familiei Androneştilor, dintre care la biserică se păstrează
mormlntul polcovnicului Nicolae (1849), conducătorul răscoalei
tirgoviştenilor din 1820. Din această familie, înrudită cu Gr. Alexandrescu, se trage şi scriitoarea şi militanta obştească Smaranda Gheorghiu (Gârbea) - Maica Smara.
Lingă biserică, strada se intersectează cu str. Lt. Pîrvan Popescu fostul drum al Cfmpu/ungu/ui. Pornind din fata Curţii domneşti, strada
străbate fosta mahala a Androneştilor, cu vile frumoase şi patru şcoli
importante: Şcoala profesională auto (fosta Şcoală primară nr. 1 de
fete, creată în 1860), Liceul « Gr. Alexandrescu», inaugurat în 1921,
Şcoala generală de muzică şi arte plastice şi Liceul pedagogic cu Institut
pedagogic de educatoare.
Strada Poet Gr. Alexandrescu continuă pînă la fosta uzină electrică,
unde intîlneşte răscrucea spre Curtea domnească.
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Varianta B: spre Cimpina D.N. 7I A
La stinga, str. Dr. Marinoiu se continuă cu actuala Cale Cimpu/ung (care conduce în D.N. 71 A, spre Voineşti-Malu-cu-Flori
Ompulung-Bran - Braşov).
Imediat pe dreapta se află o piaţă de cartier, apoi pe stînga Inspectoratul sanitar, Uniunea judeţeană a cooperativelor de consum, instalată
în fosta casă Moruzi şi Casa pionierilor, fosta casă Bendic, ambele
monumente de arhitectură.
În fata Liceului pedagogic se găsesc fundatiile Porţii Cimpulungului
(Dolgopolului), întrerupînd Valul Cetătii, care se vede în stînga şi
dreapta străzii. Mai departe, pe stinga, un atelier Autoservice al
Cooperativei« Sfrguinţa » şi biserica Izvorul Tămăduirii (Oborul vechi)
din 1832. Ajungem la răscrucea cu bulevardul Tudor Vladimirescu,
unde se conservă o troiţă închinată eroului. Spre stînga se poate ajunge
la Spitalul judeţean şi Staţia de salvare.
Poposim la calea ferată Tîrgovişte-Pietroşita, lingă care se dezvoltă
zona industrială Vest cu Autobaza I.T.A„ Întreprinderea judefeană de
construcfii-montaj, Întreprinderea judeţeană de apă, canal, gaze şi
transporturi, Întreprinderea « Combustibilul». Un drumeag spre dreapta
ne duce la cimitirul Suseni şi la cel israelit (cu monumente funerare
închinate dr. Morcoviei şi H. Kornhăuser, eroi din primul război mondial, lui Max Griimberg, întemeietorul Clubului socialist din Tîrgovişte în 1919, şi martirilor evrei din cel de-al doilea război mondial).
Drumul spre Ompulung iese prin cartierul Priseaca, înconjurat de
pădurea cu acelaşi nume, în care s-a aflat odinioară prisaca domnească.
V. Gara de Sud - Curtea

domnească

Coborînd în principala gară a oraşului (consîn 1883) sau venind cu automobilul dinspre Găeşti pe D.N. 72,
în frumosul bulevard (trasat în 1884) străjuit de patru şiruri de
castani bătrîni. Imediat, pe stinga, se deschide un parc în mijlocul
căruia se află bustul lui Mircea cel Bătrfn, pe axul intrării principale
la Grupul şcolar de petrol cu liceu industrial.
Vizavi, pe dreapta, în curtea fostei Şcoli de ofiţeri de cavalerie
(vestită între cele două războaie mondiale prin trofeele cucerite în
concursurile hipice, între care prima medalie olimpică românească
obţinută în 1936 de căpitanul Henri Rang), se zăreşte bustul lui Dan
al II-iea cel Viteaz, opera artistului tîrgoviştean Vasile Blendea.
truită
ieşim
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Mergînd spre centrul oraşului întilnim pe slinga Casa corpului
didactic, iar pe dreapta Clubul petroliştilor, constructie modernă, care
găzduieşte, printre altele, un cinemascop şi Ansamblul folcloric
« Chindia».
În microraionul V, aflat în spatele clubului şi ridicat în anii din
urmă, se găseşte Şcoala generală nr. 5 - cu fatada decorată de un
panou în mozaic - şi Centrul stomatologic.
Ajungind la intersectia cu bulevardul Tudor Vladimirescu, putem
ieşi spre dreapta, paralel cu Valul Cetătii, în D.N. 71 (Răcari), trecind
pe lingă Maternitate şi complexul comercial al microraionului.
La stînga, intrăm în traseul IV (D.N. 72), sau mai departe prin
fata magazinului « Apicola », a Spitalului judeţean şi a Stafiei de salvare,
în Calea Cîmpulung. Continuînd traseul pe bulevard, întîlnim cantinarestaurant.
La capătul bulevardului ne aflăm în Piaţa Republicii, cu un loc
de parcare, străjuită de Casa de cultură a sindicatelor, Hotelul «Bulevard», Agenţia de turism şi parcul central, în care se înaltă
biserica Mitropoliei. În fata acesteia a fost ridicată în 1911, crucea
de piatră prin grija scriitoarei Smaranda Gheorghiu în memoria
lui Tudor Vladimirescu. În parc, «aleea poeţilor» este flancată de
busturile lui lenăchită Văcărescu (sculptor Vasile Blendea), Jon Heliade
Rădulescu (sculptor Fr. Storck), Vasile Cir/ova (sculptor Vasile Blendea), Grigore Alexandrescu (sculptor Pavelescu Dimo) şi Maica Smara,
precum şi de bustul lui Tudor Vladimirescu.
Biserica Mitropoliei, monument de arhitectură, este opera arhitectului francez Lecomte de Noiiy, care în 1888 a încercat să« restaureze» vechea biserică a lui Neagoe Basarab, ctitorită în 1517-1518,
prin dinamitarea ruinelor şi realizarea unei construcţii noi, frumoase,
cu picturi de Belizarie. O cruce de marmură indică locul unde a fost
paraclisul vechiului palat mitropolitan. Cele mai valoroase piese
arhitectonice din piatră sculptată, provenind din demolarea vechii
biserici, lucrată în timpul voievozilor Neagoe Basarab, Radu Paisie,
Matei Basarab şi Constantin Brîncoveanu, se pot vedea în lapidariul
Muzeului de arheologie.
Din piaţă se desprinde str. 23 August (fostă Fonderiei), care conduce
la Uzina de utilaj petrolier, vestită prin produsele sale exportate în
numeroase ţări de pe glob. Actuala uzină s-a dezvoltat din fostul
Arsenal al armatei, construit în 1865, ca fonderie de tunuri. Aici a
activat cel mai important detaşament al proletariatului tirgoviştean,
care a participat la Greva generală din octombrie 1920 şi la luptele
din timpul crizei economice din 1929-1933, precum şi în anii celui
de-al doilea război mondial - pentru sabotarea maşinii de război
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gennane şi apoi pentru aprovizionarea armatei române pe frontul
antihitlerist.
Pe această stradă se găseşte casa-atelier a sculptorului Vasile B/endea,
păstrind cea mai mare parte a operelor realizate în cele peste trei
decenii cit a lucrat în Tirgovişte.
Varianta A (cu automobilul)

Din piata Republicii, pe bulevardul Libertăţii, se ajunge în piaţa
Palatului politico-administrativ, unde găsim un modern supermagazin,
cu restaurant şi bar, o casă de mode şi un complex de deservire al
cooperaţiei meşteşugăreşti cu magazin de artizanat. De aici, pe strada
Rapsodiei, se ajunge în Calea Domnească (descrisă fn traseul II).
Din fata Palatului politico-administrativ se deschide bulevardul
Independentei, ducînd spre sud în microraionul IX, în care se află
Şcoala generală nr. 8. întîlnim pe rînd: Policlinica de adu/fi şi Baia
comunală, Piaţa principală de alimente, Grupul şcolar metalurgic şi
Institutul judeţean de proiectări.
Paralel, prin spatele Palatului administrativ, se intră în str. Rodnei,
pe care se află Casa Chirculescu (nr. 16), care a aprţinut primului
decan al Baroului Dimbovita, Nae Chirculescu, iniţiatorul «Şcolii
de avocaţi » de la Tirgovişte, pe care a absolvit-o şi descris-o Al.
Vlahu\ă. Mai departe întîlnim Spitalul şi Policlinica de copii.
Varianta B (pentru pietoni)

Din Piaţa Republicii, unde poate fi parcat automobilul, parcurgem
cu piciorul str. 30 Decembrie, vechiul « centru » comercial al oraşului,
cu multe magazine în clădiri vechi, şi, prin tradiţie, deşi îngustă, locul
principal de promenadă.
întîlnim pe stînga restaurantul-pensiune « Bulevard», filiala
A.G. V.P.S„ magazinul «Moto-velo», grădina-restaurant «Dunărea»,
iar pe dreapta cinemascopul « Popular ».
La jumătatea străzii zărim Grădina publică, scuarul unde se găsesc
Biblioteca municipală, Primăria, Banca Naţională şi Filiala C.E.C.
La dreapta, pe str. Rapsodiei, ajungem la Hotelul nr. 3 (fost han),
cinemascopul «Victoria», restaurantul-pensiune «Mioriţa» cu grădină,
iar vizavi Policlinica specială cu plată şi Farmacia cu program
permanent.
Strada, cunoscută ca « Lipscanii Tirgoviştei » ne duce în piaţeta
în care se află restaurantul « Bucegi » şi magazinul expoziţie al coope44i
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rativei « Arta populară» şi cel de artizanat, amenajate la parterul
fostului Han al lui Marinică lvănescu, cel ales de Iancu Brezeanu
ca model al personajului Cetăleanului turmentat din comedia « O
scrisoare pierdută », după cum mărturisea marele actor în memoriile
sale. ln aceeaşi piaţetă găsim restaurantul-pensiune « Hanul Galben »,
renumitele patiserii «Albina>> şi «Panseluţa», Hotelul nr. I (de asemenea
un fost han) şi magazinul « Alimentara » cu program pînă la ora 22
(şi duminica).
În acest punct se intîlnesc traseele II şi V A.
Revenind în «Centru», trecem prin fala Agenţiei de voiaj C.F.R.
şi a librăriei« Gr. Alexandrescu», pentru a ajunge la biserica Tfrgu/ui,
ctitorită în 1654 de cărturarul Udrişte Năsturel, sub îngrijirea lui
Radu vei-căpitan, pe locul alteia din secolul al XVI-iea. Este refăcută
şi întrelinută de negustori pe la 1780 şi apoi după incendiul provocat
de turci la 1821. Are un plan trilobat cu trei turle, din care două
s-au năruit, şi a servit ca model pentru arhitectura muntenească din
secolul al XVII-iea, prin lipsa celor doi pilaştri din naos, care sustin
de obicei arcele transversale ale turlei centrale.
Din faţa bisericii, în grădina căreia se află şi bustul lui Mihai
Viteazu, se deschide la stînga str. Ion Heliade Rădulescu, unde găsim
Palatul telefoanelor, apoi Poşta, monument de arhitectură în stil neoclasic românesc, clădire ridicată în 1906 de arh. Clavel (în hol o
vitrină păstrează exponate ilustrînd ceremonia fundării construcţiei).
Puţin mai departe, pe dreapta, se înaltă biserica Sf. Voievozi,
datînd de la începutul secolului al XVII-iea, renovată în 1823 şi
zugrăvită în 1849. A fost restaurată recent, prin grija D.M.I. Planul
trilobat, cu turlă pe naos, contraforturi exterioare de secţiuni triunghiulare, amplasate pe laturile de vest ale absidelor laterale, o încadrează şi tipologic în arhitectura epocii. Biserica este închisă, dar
cheia poate fi cerută la parohul bisericii Sf. Nicolae-Androneşti.
Pe clădirea vecină cu biserica se aftă o placă care aminteşte că
pe acel loc a fost casa fn care s-a născut, la 1801, Ion Heliade Rădu
lescu. Această stradă ne duce mai departe spre Curtea domnească,
intîlnind traseele li, II I şi I V.
Revenim pe « Centru », pentru a ne continua drumul de la biserica
Tîrgului. Pe dreapta intîlnim Şcoala generală nr. l, cea mai veche
constructie şcolară din Tîrgovişte (1864), dar cursurile acestei prime
şcoli publice, întemeiată în 1833 prin osîrdia lui Mihalache Drăghi
ceanu, au funcţionat la început într-o clădire închiriată din apropiere.
ln actuala clădire a functionat un timp o şcoală de învăţători, apoi
a găzduit gimnaziul şi Şcoala primară nr. 2, în primii ani de existentă a acestora. Aici şi-au început studiile prozatorul I. Al. Brătescu-
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Voineşti şi istoricul Virgil Drăghiceanu şi au functionat ca dascăli
revolutionarul paşoptist Ion D. Petrescu şi scriitorul Al. Vlahută.
Aproape de capătul străzii (la nr. 5) se mai păstrează casa în care
s-a născut în 1868 /. Al. Brătescu-Voineşti.
Strada se termină în Calea Domnească (traseul II), în fata Tribunalului.
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CITEVA EXCURSII
IN IMPREJURIMILE TIRGOVIŞTEI

La capătul acestor vizite - instructive şi
numeroasele monumente ale oraşului, împreposibilitatea petrecerii ceasurilor unei după
amieze într-un cadru natural de o rară frumuseţe, din care nu lipsesc
monumentele, prin excursii de scurtă durată.

dătătoare de emotii - la
jurimile Tîrgoviştei oferă

Pe D.N. 71 - spre Sinaia
• VIFORITA (4 km). Străbatem satul Viforîta, cu casele înşirate
pe valea care se înfundă, pentru a ajunge la mănăstirea Viforîta. Construită pe la 1530 şi amintită la 1557, a fost reparată şi zugrăvită la
1713, din porunca lui Constantin Brîncoveanu, şi din nou refăcută
după cutremurul din 1802. Din vechea constructie se păstrează biserica
şi o parte din chilii. Turnul-clopotniţă şi chiliile dinspre vest, care
au suferit de pe urma cutremurului din 1940, au fost recent restaurate.
Mănăstirea atrage, atît prin aspectul său patriarhal, cu pomi, stupi
şi vii, cit şi prin interesanta expoziţie de icoane, cărţi rare şi odoare
brîncoveneşti. De o valoare deosebită este o icoană în argint, dăruită
în anul 1631 de Leon Vodă. Tabloul votiv cuprinde pe ultimii ctitori,
Safta şi Grigore Brîncoveanu.
În curtea mănăstirii, astăzi casă sanatorială, se găseşte o cruce de
piatră, din 1617, iar în curtea şcolii din sat - o alta tot din secolul
al XVIII-iea.
• DOICEŞTI (10 km). Trecind prin pădurea de sonde de la
Aninoasa, sat înşirat sub dealuri încărcate de pometuri şi vii, intrăm
în Doiceşti, în dreptul unei livezi tinere a I.A.S. Tîrgovişte, în care
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se zăreşte silueta unei vile cu aspect de castel. A fost ridicată în
secolul al XIX-iea, peste pivniţele conacului lui Brfncoveanu din
viile Doiceştilor, unde voievodul obişnuia să petreacă la vremea
culesului. Tradiţa va fi reînviată prin transformarea vilei în motel.
Lăsăm pe stinga noua Fabrică de ultramarin şi aflăm în mijlocul
satului ruinele Curţii brîncoveneşti, construită la 1706 pentru Matei,
fiul domnului. Se mai păstrează numai zidurile de incintă, înalte de
4-5 m şi, alături, biserica Curţii, ridicată în acelaşi an. Monumentul
este demn de atentia vizitatorului, păstrind pictura originală, ca şi
decoratiile exterioare brîncoveneşti lucrate în calcar de Albeşti.
Pe stînga şoselei, care continuă pe valea lalomitei spre Pucioasa
Fieni-Pietroşita-Moroeni-Sinaia, zărim două intreprinderi modeme: Termocentrala şi Intreprinderea pe produse din beton celular
autoclavizat•
. Pe D.N. 72 - spre

Ploieşti

eVALEA-VOIEVOZILOR (5 km). Intrăm în sat fie pe şosea,
fie traversînd direct lalomita peste o punte la care conduce strada
Gimnaziului, intîlnind astfel vechiul drum domnesc « dintre vii »,
spre Dealu şi Gorgota, pe Valea lui Socol. Pe traseul acestuia vedem
şi azi nu mai putin de cinci cruci de piatră, una probabil de la Mihai
Viteazu şi patru de la Matei Basarab, avînd înscrise privilegii acordate tîrgoviştenilor.
e RĂZVAD (7 km). Vechea aşezare petrolieră, în care pătrundem
pe nesimtite (casele tinîndu-se lanţ de la Tirgovişte pînă la Moreni
pe 20 de kilometri), păstrează citeva monumente înşirate pe şosea:
Monumentul /ăranilor fmpuşca/i la 1907, Monumentul eroilor din războa
iele 1877-1878, 1916-1918 şi 1944-1945 (ultimul realizat de sculptorul Vasile Blendea) şi crucea lui Socot, bijuterie în piatră, de o
rară frumusete (1646) - toate în Răzvadu de Sus; crucea lui Cirstea
Cluceru (1634) şi stilpu/ de piatră de la Băleanu (sec. XVIII) - ambele
în Răzvadu de Jos.
• GORGOTA (IO km). Satul se aftă adunat pe Valea lui Socot,
care se desprinde spre stinga din Răzvadu de Sus. Pe un vîrf de deal
se zăreşte biserica fostei mănăstiri Gorgota, existentă în timpul domniei
lui Pătraşcu cel Bun (1554--1557). A fost refăcută la 1623-1624,
după incendiul provocat de turci în 1595, iar la 1836 i s-au restaurat
clopotnita, chiliile şi zugrăveala. Recunoaştem, realizat din cărămidă,
planul bisericii Mănăstirii Dealu din apropiere. Zidăria exterioară
este decorată cu panouri de tencuială altemînd cu cărămidă aparentă,
ceea ce constituia o inovatie la acea vreme.
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Pe calea ferati, Tlrgovişte-Bucureşti (sau pe un drum nemodernizat)

e VĂCĂREŞTI (7 km).

Este leagănul « dinastiei » poeţilor Văcă
Parcul, în care alături de capela cea nouă se mai văd ruinele, cu
beciurile bine păstrate, ale celor două conace ridicate de lanache
Văcărescu - mare dregător al lui Brîncoveanu, a inspirat creaţia
literară a celor cinci poeţi: lenăchiţă, Alecu, Nicolae, Iancu şi Elena
reşti.

Văcărescu.

*
care dispune de timp îşi poate prelungi excursiile pe
oricare din traseele turistice ale judeţului Dimboviţa, cu convingerea
că va putea găsi la tot pasul o splendidă şi armonioasă îmbinare a
vestigiilor trecutului eroic cu edificiile impunătoare ale prezentului
socialist.
Călătorul
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ADRESE

ŞI INDICAŢII

UTILE

Instituţii

Consiliul popular al judeţului Dimboviţa - b-dul Independenţei,
Consiliul popular al municipiului Tîrgovişte - str. Primăverii, 2
Redacţia ziarului « Dîrnboviţa » - str. 30 Decembrie, 71
Subredacţia ziarului « Scînteia » - str. Rapsodiei
Comitetul pentru cultură şi artă al judeţului Dîrnboviţa (Cenaclul
U.A.P.) str. N. Bălcescu, 201
Unităţi

de

cultură

Biblioteca municipală - str. Primăverii, 4
Casa municipală de cultură (Ansamblul folcloric « Dimboviţa »,
Filiala Asociaţiei filateliştilor) - str. Justiţiei, 1
Casa de cultură a sindicatelor - Piaţa Republicii
Oubul petroliştilor (Ansamblul folcloric « Chindia », Cinemascop,
Bibliotecă) - b-dul. Castanilor, 39
Casa corpului didactic (Bibliotecă; Filiala Societăţii de ştiinte istorice;
Filiala Societăţii de filologie; Filiala Societăţii de matematică;
Filiala Societăţii de fizică şi chimie; Filiala Societăţii de biologie
şi geografie) - b-dul Castanilor, 64
Clubul «Victoria» - şos. Găeşti, 12
Filiala Uniunii societăţilor de ştiinţe medicale - str. Rodnei, 28
Filiala Asociaţiei juriştilor - str. N. Bălcescu, 207
Filiala Arhivelor Statului - str. Plt. Diţescu Stan, 7
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Casa pionierilor - Calea Ompulung, 5
Căminele culturale ale cartierelor Matei Voievod şi Priseaca
Cinemascopul «Popular» - str. 30 Decembrie, 61
Cinemascopul «Victoria» - str. Rapsodiei, 11
Sala de concerte a Şcolii generale de arte - str. Pîrvan Popescu, 60
Locuri de odihni

şi

agrement

Parcul «Chindia» - str. N. Bălcescu
Scuarul « Unirii » - str. Justiţiei
Grădina « Mitropoliei » - b-dul Libertăţii
Grădina « Publică » - str. 30 Decembrie
Grădina « Gării » - b-dul Castanilor
Grădina «Mihai Bravu» - str. Mihai Bravu
Baza sportivă «Metalul» şi sala de popice - str. Justiţiei,
Ştrandul şi poligonul - aleea I. Al. Brătescu-Voineşti, 13
Terenul sportiv « Progresul » şi sala de lupte « Metalul » - str. Dr.
Marinoiu, 19
Sala de sport «Petrolul» - str. Al. I. Cuza, 36
Terenul sportiv «Liceul nr. 1 » - str. Pîrvan Popescu, 33
Terenul sportiv «Liceul nr. 3 » - str. N. Bălcescu, 205
Stadionul « Petrolul » - aleea Sinaia
Sala de sport «Şcoala generală nr. 8 » - aleea Muzelor, 10
Unităţi

de deservire

Complexul turistic - b-dul Libertăţii, 12
Hotelul nr. I « Dimbovita » (cat. III) - slr. Rapsodiei
Hotelul nr. 2 «Bulevard» (cat. li) - str. Al. I. Cuza, 2
Hotelul nr. 3 «Bucureşti» (cat. III) - str. Rapsodiei, 2
Unitatea de cazare oficială (cat. I) - Piaţa Republicii
Baia comunală - b-dul Independentei, 32
Restaurantul « Bucegi » - str. Muzeului, I
Restaurantul-bar - b-dul Libertăţii
f>3
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Pensiunea lacto-vegetariană « Miorita » - str. Rapsodiei, 13
Pensiunea «Bulevard» - str. 30 Decembrie, 74
Grădina-restaurant « Dunărea » - str. 30 Decembrie, 60
Grădina-restaurant «Chindia» - str. N. Bălcescu, 211
Restaurantul pensiune «Hanul Galben» - str. Muzeului, 2
Cantina-restaurant popular - b-dul Castanilor, 7
Pensiunea cu autoservire - b-dul Libertăţii, 12
Patiseria «Panseluţa» - str. Rapsodiei, 29
Simigeria «Albina» - str. Rapsodiei, 16
Cofetăria «Crinul alb» - str. Rapsodiei, 2
Cofetăria « Crizantema » - str. Rapsodiei, 30
Cofetăria «Zori de zi» - str. Rapsodiei, 14
Cofetăria « Bujorul » - str. 30 Decembrie, 72
Cofetăria « Dealul Mare » - b-dul Tudor Vladimirescu, 38
Autoservice « Sirguinta » - calea Ompulung
Autoservice « D.N. 72 » - şos. Găeşti
PECO «Obor» - str. N. Bălcescu (D.N. 71)
PECO « 7 Noiembrie» - str. N. Bălcescu, 126
Agenţia C.E.C. - str. 30 Decembrie, 22
Oficiul poştal şi filatelic - str. Dr. Marinoiu, 2
Telefoane - str. I. H. Rădulescu, 11
Tabere turistice B.T.T.: Liceul nr. 1 - str. Pirvan Popescu, 33;
Liceul nr. 3-str. N. Bălcescu, 285; Grupul şcolar de petrol-b-dul
Castanilor, SO; Grupul şcolar sanitar - str. Poet Gr. Alexandrescu, 22
Uoitiţi

comerdale

Supermagazin - b-dul Libertăţii
Complexe de deservire ale cooperaţiei
Vladimirescu; aleea MU7.elor; b-dul
Casa de mode - b-dul Independenţei
Friz.eria - str. 30 Decembrie

meşteşugăreşti:
Libertăţii

64
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b-dul Tudor

Coafor - str. 30 Decembrie
Bijuterii<adouri - str. 30 Decembrie
Muzică-foto « Melodii » - str. Rapsodiei
Articole sportive - str. 30 Decembrie
Consignaţie - str. 30 Decembrie
Moto-velo - str. 30 Decembrie
Florărie - str. 30 Decembrie
Artizanat U.J.C.M. - b-dul Libertăţii
Tutungerie şi artizanat O.C.L. - str. Rapsodiei; str. I. H. Rădulescu
Expoziţia cu vînzare a cooperativei« Arta populară» - str. Rapsodiei
Difuzarea presei - str. Rapsodiei
Librăria «Grigore Alexandrescu» - str. 30 Decembrie
Librăria nr. 3 - str. 30 Decembrie
Librăria nr. 4 - str. Rodnei
Apicola - str. Al. I. Cuza
Gostat - str. Rapsodiei; b-dul Independenţei
Alimentara (program pînă la ora 22 şi duminica) - str. Rapsodiei
Alimentara nr. I (pînă la ora 21) - str. 30 Decembrie
Pieţe de alimente : « Principală » - b-dul Independenţei ; « 23 August» - str. N. Bălcescu; « 7 Noiembrie» - str. N. Bălcescu
Unităti

sanitare

Spitalul judeţean - b-dul. Tudor Vladimirescu, 43
Staţia de salvare - b-dul Tudor Vladimirescu tel. 11727; 11405
Policlinica de adulţi - b-dul Independenţei, 32
Maternitatea - b-dul Tudor Vladimirescu, I
Policlinica şi Spitalul de copii - str. Rodnei, 28
Centrul stomatologic - aleea Trandafirilor, 4
Policlinica specială cu plată - str. Rapsodiei, IO
Farmacia permanentă nr. 19 - str. Rapsodiei, 4
Farmacia nr. 18 (orar 8-13; 16-19) - str. 30 Decembrie, 59
Farmacia nr. 20 (orar 7~15) - str. 30 Decembrie, 20

00
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Agenţii

Agenţia

de turism - str. 30 Decembrie, 73
de voiaj C.F.R. - str. 30 Decembrie, 30
Agenţia Biroului de turism pentru tineret - b-dul Castanilor
Gara C.F.R.-Sud - informaţii şi bagaje
Gara C.F.R.-Nord
Halta C.F.R.-Teiş
Autogara I.T.A. călători - str. Al. I. Cuza, 32-34
Staţii Getax - str. Muzeului, 4 (tel. 11841); Gara de Sud
Staţia meteorologică - str. Iancu Jianu, 10
Filiala Asociaţiei vînătorilor şi pescarilor sportivi, str. 30 Decembrie, 66
Filiala Asociaţiei crescătorilor de albine - str. Industriei, 11
Consiliul judeţean pentru educaţie fizică şi sport - str. 30 Decembrie, 6
Banca Naţională - biroul de schimb - str. Neculuţă, 2
Parcare automobile: Piaţa Republicii; Stadion; Curtea domnească;
Parcul «Chindia»; Muzeul de artă populară, str. Gr. Alexandrescu, 38; Clubul petroliştilor; Palatul administrativ
Inspectoratul Miliţiei judeţului Dîmboviţa - Serviciul circulatie, b-dul
Castanilor,. 64
Linii de autobuze orăşeneşti (15) - I.J.A.C.G.T. (garaj) - str. Mierlei,
tel. 11711, spre: Gura-Ocnitei, Aninoasa, Viforîta, Doiceşti, Mănăs
tirea Dealu, Şotînga, Dragomireşti, Ulmi, Matraca, Comişani,
Lucieni, Rîncăciov, Gorgota, Suţa.
Agenţia

Bucureşti 197 I
Coli tipar 1 .75 + 0.75
Planşe foto
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fntrepr. Poligr. «Arta Grarică »,
Bucureşti

Republica Socialistil România
Calea Şerban Vodă nr, 13 3
Corn. nr. 1768
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Primiria din Tirgoviste
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Casa Fusse•, monument de arhitecturi.

adăposl~te Banca Naţională şi
din Tirgo vişte

Clădirea

care

nistrat ia

financiară

Admi-
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Muzeul de arheologie din

Tirgovişte
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Curtea domneasci: poarta principali cu zidul de incinti

Curtea domnească: fragment din ruinele
lui Petru Cercel

paJatului
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Curtea domneasci: biserica mare

Turnul Chindia
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Vedere din centrul

oraşului

https://biblioteca-digitala.ro

Şmala
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Palatul politico· administratÎ\' : deta liu si ansamblu
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Casa in

Liceul

~ lenicliill

Vicărescu~
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cai~

s·a

născut

poetul

Gri~ore Al~xandrescu

Casa Uumitrescu, monument de

arhite ctură

Casa-atelier a pictorului G .
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Mitro polia

·-.....
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Biserica catolici
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Casa Pirvuleaeu, monument de arhitecturi

Liceul „Gr.

Alexandrescu ·~
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Uzina de utilaj petrolier

Muzeul

scriitorilor

tirgovişteni
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Mlnlsti rea Vilorita
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Vila din

Doiceşti,

ridicatl peste beciurile casei

brincoveneşti

Mllnbtire» Gorgota
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Mănă stir e a

Dealu
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BUCUREŞTI

·RĂCARI-BUC .

I n c o I e c ţ i a „Mic îndreptar turistic"
au apărut:
Curtea tde Argeş
Sibiu
Sighişoara (ed . li)
Bacău
Deva
Făgăraş
Sinaia
Baia Mare
Băile Herculane
Singeorz-Băi
Galaţi
Iaşi (ed. II)
Slatina
Blaj
Lacul Ro ş u
Slănic Moldova
Borsec
Braşov
Slobozia- Amara
Litoralul românesc
Arad

Brăila
Bucureşti
Călimăneşti

ci ulata Govora -

Mediaş

Că·
Băile
Băile

-

Olăneşti

Lei 7

Cimpulung
Cluj
Craiova
ed.

U)

Oradea, Băile Felix
ş i I Mai
Piatra

Neamţ

Sovata
Suceava
Timişoara

Tirgu Jiu

Piteşti

Tîrgu

Ploieşti

Turnu Severin

Predeal

Tuşnad

Rădăuţi

Valea Prahove i
Vatra Dornei

Reghin
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