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Argument	
 
 
Pentru istoriografia românească, „Curtea	Domnească	din	Târgoviște...	este...	

cea	mai	vastă	și	mai	bine	conservată	din	spațiul	românesc” („Cronica	cercetări‐
lor	arheologice	din	România	–	Campania	din	2014”) și, din această cauză, trebuie 
să se bucure de o atenție deosebită din partea cercetării istorice românești. 

Aflată ani de zile sub atenția studiului arheologilor (1934-1938, 1961-
2009), Curtea Domnească a adus, prin materialul descoperit, surprize care au 
îmbogățit și completat patrimoniul național.  

Reluată în anul 2012 și continuată până în 2018, cercetarea arheologică a 
adus rezultate spectaculoase, fapt ce evidențiază atenția și interesul de care 
trebuie să se bucure permanent această vatră de istorie românească. 

În urma noilor descoperiri (2012-2018), colectivul de arheologi de la 
Complexul Muzeal Național din Târgoviște a reușit să formuleze noi puncte de 
vedere să fie precizate noi datări cu aspecte interesante care au stimulat un 
suflu nou în activitatea de cercetare și a determinat noi speranțe în privința 
rezultatelor. 

Cercetările desfășurate însă nu s-au aflat într-un permanent schimb de 
informații, comunicare și dezbateri, deși pe alocuri s-au făcut eforturi ce s-au 
dovedit insuficiente, fapt pentru care nu s-a ajuns la concluziile finale. 

Din această cauză, Asociația Socio-Culturală „Târgoviște”, coordonată de 
doamna președintă Andreea Niță, a considerat necesară impulsionarea cerce-
tării și a schimbului de idei legate de monumentele istorice ale Curții Domnești, 
care la rândul lor, să aducă noi precizări legate de evoluția istorie străve-
chiului oraș. În acest demers s-a antrenat și domnul jurist Geo Popescu, iubitor 
de istorie, sprijinitor al unor acțiuni culturale interesante și semnificative. 

Modesta noastră lucrare își propune să contribuie la cunoașterea 
aprofundată a istoriei Curții Domnești și dorește să evidențieze necesitatea 
întocmirii unei monografii închinată acestui Semnificativ Monument al 
Neamului Românesc, pentru că a venit timpul! 

 

Întocmită azi, duminică 15 august de Adormirea Maicii Domnului, 
Protectoarea reședinței voievodale și a Curții Domnești. 

 

Mihai Oproiu	 	
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Casele	anterioare	ale	orășenilor	în	perimetrul	
Curții	Domnești	din	Târgoviște	(secolul	al	XIV‐lea) 

 
 
Cercetările arheologice desfășurate pentru cunoașterea începuturilor 

orașului, în diferite zone, au evidențiat că în așezarea preurbană care se 
contura „ca	urmare	a	polarizării	și	specializării	meșteșugărești”, s-a produs și o 
intensificare a activității de schimb, fapt care a făcut ca să evolueze „dintr‐un	
târg...	 într‐o	 localitate	care	spre	sfârșitul	secolului	al	XIV‐lea	avea	trăsături	ur‐
bane	bine	constituite”1. 

Alegerea Târgoviștei ca scaun domnesc s-a datorat poziției favorabile din 
punct de vedere geografic, calităților strategice ale locului, dar și gradului de 
dezvoltare economică pe care îl atinsese. Mai mult, „calitatea	 de	 reședință	
domnească	 a	 determinat	 o	 rapidă	 dezvoltare	 și	 înflorire	 ulterioară”,	 preciza 
distinsul arheolog Gh. Cantacuzino2. Ca argument, pentru dezvoltarea și 
specializarea meșteșugurilor, evidențiem descoperirea mai multor ateliere de 
olari, fierari și alte specializări. Atelierele de olari au fost numeroase, situate în 
zona de nord a orașului, majoritatea în jurul pieței, fiind descoperite pe str. 
Nicolae Bălcescu (Calea Domnească, nr. 198, 209, 221), la intersecția Căii 
Domnești cu str. Constantin Brâncoveanu, în curtea Școlii Gimnaziale Nr. 1 
„Vasile Cârlova” și în Grădina Chindia3. 

E firesc să ne întrebăm cum a evoluat societatea pe terasa înaltă a 
Ialomiței, pe teritoriul căreia s-a conturat viitoarea reședință voievodală. 

Cercetarea arheologică a evidențiat aici prezenţa a 11 locuințe, a căror 
existență era „în	afară,	de	orice	îndoială	ca	localizare”4. Din nefericire, la început, 
Nicolae Constantinescu a acordat o atenție minoră locuințelor din secolul al 
XIV-lea, după cum singur mărturisește, cu toate că a constatat „în	zona	de	sud‐vest	
a	curții,	pământul	viu,	brun‐roșcat...	aflat...	la	adâncimi	variabile,	indicând	pentru	
secolul	 al	 XIV‐lea	 o	 pantă	 ușoară	 orientată	 aproximativ	 nord‐sud”,	 unde	 „s‐a	
înregistrat...	 un	 strat	 subțire	 de	 nuanță	 cenușie...	 cu...	 cele	mai	 vechi	 urme	 de	
cultură	 materială	 feudală	 din	 secolul	 al	 XIV‐lea...	 și...	 prima	 jumătate	 a	 celui	
                                                 
1 Gh. Cantacuzino, Aspecte	ale	cercetării	arheologice	privind	începuturile	urbane	ale	Târgoviștei, în „Cercetări 

arheologice, V, 1982, p. 225-226; 
2 Ibidem; 
3 Atlasul	istoric	al	orașelor	din	România, seria B, Țara Românească, fasc. 1, Ed. Enciclopedică, București, 2006; 
4 Nicolae Constantinescu (coord.), Cornel Ionescu, Petru Virgil Diaconescu, Venera Rădulescu, Târgoviște.	
Reședință	Voievodală,	Editura Cetatea de Scaun, 2009, p. 92-93;	
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următor,	care	consta	din	ceramică,	diverse	obiecte	de	fier,	oase	de	animale	și	urme	
de	arsură”5. 
 

 
	

Segment	din	Ulița	Mare	a	vechiului	târg,	cu	o	răscruce,	chiar	pe	teritoriul	
fostei	Curți	Domnești	(identificată	arheologic	în	anul	1986)	

 
 

 
	

Unelte,	ceramică	şi	arme	din	secolele	XIV‐XV	descoperite	la	Târgovişte		
(prelucrare după Petru Virgil Diaconescu, Gh. Olteanu, Irina Cîrstina.  

Catalogul expoziţiei „Contribuţii arheologice la istoria oraşului medieval Târgovişte”) 

                                                 
5 Nicolae Constantinescu, Contribuţii	arheologice	asupra	Curţii	Domneşti	din	Târgovişte	(secolele	XIV‐XVII), în 

S.C.I.V., an XV, nr. 2/1964, p. 230;	
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Hereghia	(monetăria)	domnească	de	la	Târgoviște		
	
	
În anul 1984, am aflat că Nicolae Constantinescu, cu ocazia cercetărilor 

arheologice de la Curtea de Argeș a adus dovezi despre „începuturile	monetă‐
riei	domnești	de	acolo”114. 

În anul 2006, colectivul coordonat de acest cercetător a descoperit mone-
tăria domnească de la Târgoviște, cea de-a doua din istoria Țării Românești. 
Acest „atelier...	era	vizibil	 legat	de	domnie” și era situat în exteriorul incintei 
constituită din șanțul mare de apărare, aflat sub Biserica Mare Domnească115. 

Este o descoperire, după părerea mea, remarcabilă pentru că aceasta a 
emis monede încă din epoca lui Mircea cel Mare, aflate în peste „80	de	puncte	
numismatice,	 în	 peste...	 60	 de	 variante”, răspândite într-un vast spațiu care 
depășește granițele Țării Românești, fapt ce permite să se poată vorbi „de	o	
acumulare	considerabilă	de	monede” cu o circulație reprezentativă116. 

Monetăria domnească de la Târgoviște a jucat un rol important în viața 
economică a țării, monedele reprezentând o necesitate ce contribuia la 
dezvoltarea schimbului și creșterea numerică a negustorilor. 

Soluția domniei de a emite monede proprii arăta cu claritate că emisiunile 
monetare străine „nu	mai	puteau	 satisface	necesitățile	 circulației	mărfurilor”, 
din care cauză domnul Vladislav I Vlaicu (1364-1377) „a	 început	 să	 emită	
primele	monede	ale	Țării	Românești”, care se încadrau într-un sistem monetar 
ce avea corespondență cu sistemele monetare bulgăresc, sârbesc și unguresc. 
Emiterea monedelor a continuat sub domnii Radu I (1377-1383), Dan I (1383-
1386) și în timpul lui Mircea cel Bătrân (1386-1418), în primul deceniu al 
domniei sale, ducații au fost realizați pentru a corespunde aceluiași sistem. 

Monetăria domnească aflată la Târgoviște a sporit importanța orașului din 
punct de vedere economic și comercial, permițând ca, pe lângă monedele 
bulgărești, ungurești, sârbești, bizantine și chiar venețiene, să circule și 
monede românești, descoperite mai ales în spațiul în care s-a aflat Târgul de 
Sus sau în imediata sa vecinătate. 

                                                 
114 Nicolae Constantinescu, Curtea	 de	 Argeș	 (1200‐1400).	 Asupra	 începuturilor	 Țării	 Românești, Editura 

Academiei Române, București, 1984, p. 119; 
115 Nicolae Constantinescu (coord.), Corneliu Ionescu, Petru Diaconescu, Venera Rădulescu, op.	cit., p. 48; 
116 Adina Berciu-Drăghicescu, Dinică Ciobotea, Viața	 economică	a	 Țării	Românești	 în	 epoca	 lui	Mircea	 cel	

Mare, în volumul „Marele Mircea Voievod”, Editura Academiei Române, București, 1987, p. 71; 
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Casa	Domnească		
edificată	de	Petru	Cercel	

	
	
Era firesc ca cei mai mulţi dintre cercetătorii Curţii Domneşti din 

Târgovişte să evidenţieze schimbările petrecute în timpul domniei lui Petru 
Cercel (1583-1585). Nicolae Constantinescu şi Cristian Moisescu susţin că 
noul domn era „familiarizat	 cu	 fastul	 de	 curte	 din	 Apusul	 Europei”	 şi	 că	 a	
început	„a	doua	fază	de	construcție	a	curţii	târgoviştene”284. Gabriel Mihăescu şi 
Eugen Fruchter arătau că această domnie a însemnat „o	dezvoltare	explozivă...	
evidenţiată...	de	germenii	umanismului	românesc”285. 

Arhitectul Cornel Ionescu remarcă faptul că în urma intervenţiei acestui 
domn,” s‐a	modificat	 radical	 înfăţişarea	 curţii” pentru că „s‐a	 lichidat	 grupul	
construcţiilor	 şi	amenajărilor	secundare,	auxiliare,	care	mobilau	zona	de	sud	a	
Curţii	 Domneşti”. Acesta considera că, prin ridicarea noii case şi a bisericii 
domneşti, „structura	 de	 tip	 castel	 era	 depăşită”, fiind căutate „noi	 trăsături,	
locul	 principal	 deţinându‐l	 tema	 reprezentării,	 a	 fastului,	 luxului,	 a	 afirmării	
autorităţii,	 prestigiului	 şi	 puterii	 domneşti,	 toate	 exprimate	 prin	 mijloacele	
arhitecturii”286. 

Şi pentru Tereza Sinigalia, Petru Cercel a însemnat „o	 gândire	 cu	 totul	
nouă	 despre	 arhitectura”, care a constat” într‐un	 suflu	 nou	 în	 arta	 de	 a	
construi”, „elementele	 novatoare	 ce	marchează	 intrarea	 în	 secolul	 următor”, 
fiind relativ numeroase287. Din această cauză considera că „Petru	Cercel...	a	fost	
primul	domn...	care	a	avut	ideea	ridicării	unui	ansamblu	la	Târgovişte,	în	cadrul	
vechii	Curţi	Domneşti”, în care toate „componentele	sunt	gândite	în	relaţie	una	
cu	 cealaltă”. „Palatul	 introduce, observă Tereza Sinigalia, spiritul	ordinii	 şi	al	
simetriei,	aşa	cum	nu	o	va	face	nicio	construcţie	din	Țara	Românească”288. 
	 	

                                                 
284 Nicolae Stoicescu, Cristian Moisescu, op.	cit., p. 20; 
285 Gabriel Mihăescu, Eugen Fruchter, op.	cit., p. 27; 
286 Enciclopedia	municipiului	Târgoviște, Editura Bibliotheca, Târgoviște, 2011, p. 182. „Un	semnal	al	acestei	

noi	atitudini” sunt considerate: „prezența	cafasului	 în	biserica	nou	construită”, o nouă casă domnească... 
„cu	fațada	principală	spre	curte...”, „două	turnulețe	ca	la	castelele	regale	franceze”, amenajarea grădinilor 
domnești, „a	fântânilor...	și	...	a	unei	grădini	zoologice”; 

287 Tereza Sinigalia, Arhitectura	de	zid	în	Țara	Românească..., p. 127; 
288 Ibidem, p. 129; 
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Faţada	estică	a	palatului	lui	Petru	Cercel	(1584)	
	

Noul	edificiu a fost creaţia arhitecţilor domnitorului, conceput astfel încât 
să fie separat de casa mai veche, având un plan dreptunghiular 32,50×15,50 m, 
compus din pivniţă, parter şi etaj, păstrat până astăzi în forma iniţială. 

Pivniţa (sau beciul) a fost amplasată în axul clădirii şi are planul pătrat cu 
latura de 12 m. Un stâlp central şi alţi patru adosaţi zidurilor, sprijină patru 
bolţi semicilindrice, care împart în patru compartimente egale, cu dimensiuni 
de 5,50 pe 5,50 m. Bolţile au înălţimea la cheie de 6,00 m. Pivniţa a avut trei 
ferestre. Intrarea în pivniţă a suferit modificări de mai multe ori, sub pre-
siunea evenimentelor. Acest gen de pivniţă, de plan pătrat, cu un element unic 
de sprijin central, se întâlneşte aici pentru prima dată289. Primul acces se 
realiza printr-un gârlici subteran, boltit, lung de 25 m, amplasat spre vest, 
distrus, însă, în timpul bătăliei din toamna anului 1595. Va fi înlocuit la 
începutul secolului al XVII-lea, cu altul, situat paralel cu faţada casei. Spre 
sfârşitul aceluiaşi secol, în locul unei ferestre a fost amenajată o nouă intrare, 
folosită şi astăzi. Realizarea tehnică a pivniţei a fost considerată de arhitectul 
Cristian Moisescu ca fiind impecabilă. 
 

                                                 
289 Tereza Sinigalia, op.	cit., p. 517; 
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Noile	ziduri	de	incintă		
ale	Curţii	Domneşti	

	
	
Iniţiativa lui Petru	Cercel (1583-1585) de a restabili scaunul domnesc la 

Târgovişte şi de a ridica noi edificii în incinta Curţii Domneşti, a impus 
modificări structurale importante în topografia locului. În această situaţie s-a 
renunţat la vechiul sistem militar, care a fost demolat. S-a conturat o nouă 
incintă, care venea să completeze vechea curte, cu caracterul ei distinct dintru 
începuturi, fiind cunoscuta sub numele de „curtea	de	 jos”. „În	 locul	 fostelor	
sisteme	militare...	 au	 apărut...	 foişoare,	 scări,	 rampe,	 fântâni,	 esplanade”, care 
înnobilau noua casă şi biserica din apropiere, ctitorite de Petru Cercel. Noile 
construcţii ale voievodului s-au încadrat firesc, „realizând	 o	 desfăşurare	 de	
front	arhitectural	şi	volume	majestoase,	impunătoare,	impresionante”, aşa cum 
sublinia arhitectul Cornel Ionescu.385 În noua situaţie creată era normal să se 
găsească un alt sistem militar de apărare care să corespundă cu extinderea 
spaţiului Curţii Domneşti, care avea acum aproximativ 3 hectare. Noua incintă 
a Curţii Domneşti la sfârşitul secolului al XVI-lea, trebuia să fie apărată de un 
sistem militar diferit de cel existent anterior. Soluţia a constat în edificarea 
unui zid de incintă, dublat, după un timp, de un al doilea.  

Împreună, cele două ziduri de incintă, au ajuns să măsoare 5 metri, spaţiul 
dintre ele de 2,5 metri, fiind umplut cu pământ şi moloz, constituindu-se într-un 
sistem defensiv unitar, conceput astfel încât să facă faţă progresului armelor de 
foc. În realizarea noii fortificaţii au fost respectate principalele reguli de 
arhitectură militară, folosindu-se, în mod judicios terenul pe care a fost 
construit, evitându-se, cu abilitate, diferenţele de nivel care existau între 
laturile de vest şi de est. 

Virgil Drăghiceanu a fost primul care a prezentat şi descris „zidurile	
duble...,	 aflate	 în	 unele	 locuri	 umplute	 cu	 pământ...	 ce	 se	 vedeau...	 în	 jurul	
bisericii	Sfintei	Vineri”386, fără a fi preocupat de datarea acestora. 
	 	

                                                 
385 Enciclopedia	oraşului	Târgovişte, Editura Bibliotheca, Târgovişte,..., pp. 179,180. Se contura „un	complex	

arhitectural	de	înaltă	ţinută,	sobru,bine	ritmat,	elegant,...	cu	un	evident	aer	oficial”;  
386 Virgil Drăghiceanu, Restituiri	istorice, ediţie îngrijită de Alexandrina Andronescu şi Mihai Oproiu, Editura 

Pildner&Pildner, Târgovişte, 2004, pp. 16-17; 
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A.	Primul	zid	de	incintă, situat în exterior, a fost cel care a trasat, pentru 
prima dată, noua suprafaţă a Curţii Domneşti. A fost construit din cărămidă cu 
dimensiuni de 28,5×15 – 15,5×4 cm, mortar, cu rosturi orizontale (2-4 cm) şi 
verticale, cu o grosime de 1,20 metri, iar spre exterior, cu contraforturi 
triunghiulare, realizate odată cu zidul387. Nicolae Constantinescu consideră că 
„zidul	numărul	1...,	 cel	exterior,	a	 fost	construit...	 foarte	probabil,	 în	 timpul	 lui	
Petru	Cercel”388. Acest punct de vedere, exprimat încă din anul 1964, de către 
reputatul arheolog, a fost însuşit şi de către cercetătorii Cristian Moisescu şi 
Nicolae Stoicescu389.	
	

	
	

Curtea	Domnească	–	vedere	dinspre	lunca	Ialomiței	

	
În schimb, pe baza unor observaţii atente, făcute într-o lungă perioadă de 

timp, Radu Gioglovan a ajuns la concluzia că nu domnitorul Petru Cercel a 
ridicat acest prim zid de incintă, subliniind faptul că dacă ar fi existat, Sinan 
Paşa n-ar mai fi fost nevoit să construiască „Palanca” ce-i poartă numele390. Cu 
ajutorul argumentelor, Radu Gioglovan a demonstrat că „până	 în	 1595,	
suprafaţa	Curţii	Domneşti	era	mult	redusă,	în	raport	cu	cea	cuprinsă	de	incinta	

                                                 
387 Nicolae Constantinescu (coord.), Corneliu Ionescu, Petru Diaconescu, Venera Rădulescu, Târgovişte.	

Reşedinţă	voievodală	(1400‐1700), Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2009, p. 54; 
388 Nicolae Constantinescu, Contribuţii	arheologice	asupra	Curţii	Domneşti	din	Târgoviște	(secolele	XIV‐XVII), 

în S.C.I.A., an XV (1964), nr. 2, p. 231; 
389 Nicolae Constantinescu, Cristian Moisescu, Curtea	 Domnească	 din	 Târgovişte, Editura Meridiane, 

Bucureşti,1969, p. 36; Nicolae Stoicescu, Cristian Moisescu, Târgoviştea	 şi	monumentele	 sale, Editura 
Litera, Bucureşti, 1976, p. 3;	

390	Radu Gioglovan, op.	cit., în	„Documenta Valachica”, nr. VI/1972, Târgovişte, pp. 101-102; 105-106; 
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cu	zidurile	„paralele”,	iar	desfiinţarea	„Palăncii	lui	Sinan”	s‐a	datorat	iniţiativei	
acestui	domn”391.  

Interesantă este şi precizarea arheologului Petru Virgil Diaconescu care 
constată evidente diferenţe de construcţie, de tehnică la fundaţie şi material 
folosit în diferite zone ale zidului exterior, ceea ce demonstrează că a fost 
ridicat în mai multe etape392. În 1986, Gabriel Mihăescu afirma că: „pe	 latura	
de	sud	a	incintei	s‐au	găsit	urmele	unei	împrejmuiri	de	lemn,	constând	din	pari	
plantaţi	 la	o	distanţă	de	0,60	metri	unul	de	altul,	mărturie	a	 faptului	că	Petru	
Cercel	nu	a	avut	 timpul	necesar	 să	 ridice	un	zid	de	 incintă	al	curţii	extinse,	ci	
doar	 un	 gard‐palisadă”393. Descoperirea făcută l-a determinat să susţină că 
zidul „a	fost	înălţat	în	primul	sau	mai	degrabă,	în	al	doilea	deceniu	al	secolului	
al	XVII‐lea,	din	iniţiativa	lui	Radu	Mihnea”394.  
 

 
	

Zidurile	de	incintă	ale	Curții	Domnești	
 

                                                 
391 Ibidem; conform aceleiaşi păreri exprimate, „în	acea	perioadă...	a	fost	desfiinţată	palisada	de	la	suprafaţă...	

şi	 a	 fost	 astupat...	 şanţul	 care	 o	 înconjura”, fapt ce a permis lărgirea Curţii Domneşti. Noua situaţie a 
impus ridicarea unui „zid	de	 incintă	pe	 latura	dinspre	oraş,	până	aproape	de	poarta	mare	de	 la	Biserica	
Sfânta	Vineri”, op.	cit., p. 109; nu putem să nu arătăm că îl datează greşit în timpul domniei lui Constantin 
Brâncoveanu; 

392 Apud	vox 
393 Gabriel Mihăescu, Eugen Fruchter, Curtea	Domnească	din	Târgovişte, Editura Sport Turism, Bucureşti, 

1986, p. 69; precizăm că, în lucrare, s-a produs o inversare între cele două ziduri: în locul zidului 
exterior, fiind prezentat cel interior; op.	cit., p. 114; 

394Ibidem, p. 109 – este singurul cercetător care descrie traseul întregii fortificaţii; 
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Casa	iazagiului	
	
 
Gabriel Mihăescu a considerat că aceasta s-ar fi aflat în imediata apropiere 

a Casei Coconilor, unde este astăzi sediul Procuraturii judeţene521, în timp ce 
Cristian Moisescu situează funcţionarea ei în incinta Curţii Domneşti, în spaţiul 
destinat activităţilor administrative522. 

Tereza Sinigalia nu împărtăşeşte acest punct de vedere, precizând că în 
„Condica	 de	 venituri	 şi	 cheltuieli	 ale	 Visteriei” casa este menţionată separat. 
Chiar s-a precizat că iazagiul (translatorul de limbă turcă al domnitorului) îşi 
cumpărase anterior un teren în vederea construcţiei casei (1700), ceea ce 
exclude plasarea ei în interiorul Curţii Domneşti523. 

Construită în imediata apropiere a reşedinţei domneşti, împărtăşim 
punctul de vedere al lui Gabriel Mihăescu, care consideră că autorul 
proiectului a fost vel spătarul Mihai Cantacuzino, ispravnicul construcţiilor 
brâncoveneşti de la Târgovişte. 

Casa a avut pivniţă şi parter înalt. Pivniţa are un sistem de boltire, cu 
calote sferice, specific epocii brâncoveneşti. Parterul însă a suferit modificări 
esenţiale, fiind etajată şi amplificată, pentru a răspunde cerinţelor unor 
instituţii care au funcţionat aici (Judecătoria de Ocol, Parchetul, Procuratura 
Judeţeană etc.). 

În secolul al XIX-lea casa a ajuns în proprietatea lui Nicolae Brătescu, 
prefectul judeţului Dâmboviţa care a restaurat-o în anul 1870, pentru a-l primi 
pe prinţul Carol ce venea în vizită la Târgovişte. Cu acest prilej i-a adăugat un 
etaj şi alte înnoiri cu elemente neoclasice în spiritul epocii. Importante 
modificări au suferit şi faţadele supuse unei modernizări neobaroce524. 

	
	 	

                                                 
521 Gabriel Mihăescu, Eugen Fruchter, op.	cit., p. 127; 
522 Cristian Moisescu,	op.	cit., p. 63; acesta consideră că această casă a aparţinut lui Mihai Cantacuzino; 
523 Tereza Signalia, op.	cit., p. 530; 
524 Enciclopedia	oraşului	Târgovişte..., p. 126; 
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Casa	Dionisie	Lupu		
	
	
La 27 decembrie 1802, egumenul mănăstirii Dealu Dionisie Lupu a 

solicitat domnului Constantin Ipsilanti „să	hărăsească	metoc	Sfintei	mănăstiri	
Biserica	 Sfânta	 Vineri”525. Solicitarea a fost aprobată, iar energicul stareț a 
început să construiască la 27.XII.1802 „o	pereche	de	case	mari,	cu	case	sus,	cu	
odăi	jos,	cu	pivniță,	cuhnie	și	grajd”526. 

Lucrările de zidărie au fost coordonate de „Paraschiva	 zidarul	 care	 se	
angaja	să	lucreze	la	metohul	mănăstirii	Dealu...	cu	salahorii	săi”. Prin contractul 
încheiat starețul mănăstirii se angaja să „asigure...	 doar	 nisipul...,	 varul	 și	
cărămida,	meșterul	urmând	să	primească	100	de	taleri	și	două	vedre	de	rachiu”. 
Printre meșterii zidari erau amintiți „Marin	zet	Neagoe,	Nicolae	Bucureșteanu,	
Ion	zedar	 târgoviștean	 și	Toma	Costoiu	ot	Târgoviște”. Casa urma să măsoare 
„15	stânjeni	lungime	și	5	stânjeni	lățime” și era construită în apropierea porții 
de intrare care deservea activitățile gospodărești527. 

Pentru lucrările de dulgherie a fost angajat Radu lemnar ot Viforâta. 
Pentru că acesta n-a reușit să efectueze lucrările prevăzute în contract, s-a 
apelat la „Lazăr	 vătaf...	 ot	 Mahala	 și	 la...	 Stoian	 lemnaru	 ot	 Viforâta”,	 care 
efectuau „șindrilirea” casei, au executat „paturi	 și	 lavițe”, au dres „grinzile	unde	
erau	 stricate” și „învelitoarea	 grajdului”. Pentru aceste operații urmau să 
primească 240 de taleri, fără „să	aibă	niciun	amestec	la	zid,	la	uși	și	la	ferestre”528. 

Executată de meșteri locali, construcția s-a dovedit a fi o reușită, pentru că 
aceștia au știut să adapteze lucrarea la teren și au știut să folosească spațiul 
dintre ziduri cu competență și pricepere, determinându-l pe Gabriel Mihăescu, 
arheologul care a coordonat cercetarea să evidențieze că „au	reușit	o	rezolvare	
funcțională...	de	la	ansamblu	până	la	detaliu”529. 

                                                 
525 Direcția Arhivelor Statului București, Fondul	 Mitropolia	 Țării, București, XXXII/23;Domnul țării 

„hărăzea...	sfintei	mănăstiri	26	stj.	palme	2	masă	cu	biserica	Sfânta	Vineri,	cum	și	jos	în	grădina	curții	72	stj.	
ca	să‐i	aibă	de	legumele	cele	trebuincioase,	iar	pă	26	stj.	ca	să	facă	case	dă	a	fi	conac	și	celor	după	vremi	
năstavnici	 ai	 Sfintei	 Mănăstiri	 Dealu,	 îndatorându‐i	 ca	 să	 îngrijească	 de	 toate	 cele	 ce	 căută	 spre	
înfrumusețarea	 bisericii	 Sfintei	 Vineri,	 pe	 care	 împreună	 cu	 acest	 loc,	 atât	 din	 deal	 cât	 și	 din	 vale,	 le	
hărăzește	a	fi	metoh	sf.	Mănăstiri	Dealu”;  

526 Idem,	Mănăstirea	Dealu, XVIII/3; XXII/107; 
527 Ibidem; 
528 Ibidem; vezi și Mihai Oproiu, Târgoviște, I, p. 67-68; 
529 Gabriel Mihăescu, Eugen Fruchter, op.	cit., p. 121; 
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Noua construcție destinată a servi ca metoh al Mănăstirii Dealu, se 
compunea dintr-un beci și un parter înalt, înscriindu-se între casele realizate 
în stil tradițional. 
 

 
 

Beciul era realizat din zidărie în casete, cu două compartimente, la care 
s-au atașat magazii și alte utilități. 

Parterul înalt se compunea dintr-un cerdac spațios, dormitoare, 
sufragerie, pridvor și terasă, în care se contura un spațiu generos. Foișorul 
situat spre nord, asimetric, asigura accesul în clădire, iar pe latura de vest se 
afla un șir de chilii. 

Acoperișul era în patru ape, învelit în șiță. Grajdul și pătulul erau de mari 
dimensiuni și a fost amenajat spre nord-vest, pe unul din zidurile care 
compartimenta curtea. 

Dionisie Lupu nu s-a bucurat prea mult timp de amenajările efectuate 
pentru că în anul 1807 a fost desemnat mitropolit și s-a mutat la București. 
După anul 1814 construcțiile realizate ajunseseră în proprietatea căminarului 
Gh. Palada care pretindea că le-a cumpărat de la Dionisie Lupu. 

Suntem de părere că zona bisericii Sfânta Vineri și clădirile din jur n-au 
ajuns în proprietatea familiei Ralet pentru că fuseseră deja, acordate ca metoh, 
mănăstirii Dealu. În perioada următoare a trecut în proprietatea mai multor 
proprietari. A avut șansa să fie fotografiată de Carol Popp de Szathmary în 
1867, când încă se mai păstra construcția realizată la începutul secolului, apoi 
de Alex. Antoniu (1893), când înfățișarea ei fusese mult modificată în stil 
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neoclasic530. La începutul secolului al XX-lea a funcționat ca „internat	 școlar	
particular,	poliția	orașului,	sediul	al	trupelor	de	ocupație	germană,	judecătorie”, 
perioadă în care a suferit numeroase modificări structurale531. 

Între anii 1976-1977 a intrat într-o amplă lucrare de restaurare, prin care 
s-a dorit să-i fie redată forma inițială. 

 

 
 

 
	

Grajdul	și	fânarul	edificate	de	Dionisie	Lupu,	la	începutul	secolului	al	XIX‐lea	
 
  

                                                 
530 Ibidem; 
531 Apud	Vox	Aurel	Grigorescu	Aramă, ultimul proprietar al casei; 
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