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BUCUREŞTI - REŞEDINŢĂ DE SCAUN DOMNESC 
550 de ani de atestare documentară 

acad. Ştefan Ştefănescu 

Secolul al XIV-lea a înscris în geografia politică a Europei afirmarea statelor 
româneşti de sine stătătoare, Ţara Românească şi Moldova. 

La trecerea de la instituţia voievodatului la aceea a domniei, prin care se 
marca procesul politic unificator care a stat la baza constituirii statelor româneşti 
independente, au conlucrat factori politici de pe întreg spaţiul locuit de români. 

Statul în Ţara Românească, înfăptuit în urma unui îndelung proces de creşteri 
interne, a beneficiat de pe urma imigrărilor din Transilvania, ca şi a mişcării de 
populaţie din interior, impulsionată de creşterile demografice din unele părţi. 

Două sunt direcţiile principale din care elementele româneşti s-au pus în mişcare, 
stimulând organizarea populaţiei şi unificarea formaţiunilor politice româneşti dintre 
Dunăre şi Carpaţi. Prima, sesizată documentar, este cea din nordul Olteniei şi „Ţara 
Haţegului", nucleul vechiului stat-fortăreaţă care a fost Dacia, „cuibul primitiv" 
- după expesia lui B.P.Haşdeu - al colonizării romane în Dacia. De aici a pornit, 
într-o vreme în care cumanii dominau în ţinuturile româneşti, mai mult nominal însă, 
acţinea de creare a unui stat românesc la sud de Carpaţi. Sub voievodul Litovoi şi 
în timpul urmaşilor lui (spre mijlocul şi în a doua jumătate a secolului al Xiii-lea), 
a avut loc acţiunea de unificare a organizaţiilor politice din Oltenia; s-a trecut apoi 
la est de Olt, încercându-se şi înglobarea organizaţiilor politice din stânga Oltului. 
A doua direcţie a fost cea pornită din Ţara Făgăraşului (Terra Blacorum amintită 
în mai multe documente din prima jumătate a secolului al XIII-lea). Prin această 
Ţară a „Românilor" s-a pus în mişcare, mai ales spre sfârşitul secolului al XIII
lea, un asemenea potenţial uman, încât s-a creat mitul că statul Ţara Românească 
s-ar fi datorat „descălecatului" din Transilvania. Este intersant totuşi de remarcat 
coincidenţa semnificativă între denumirea ţinutului transilvan care a pompat 
populaţie la sud de Carpaţi - „Terra Blacorum" - şi denumira de „Blachia" sau 
„Valahia" = Ţara Românească, dată statului format la sud de Carpaţi la începutul 
secolului al XIV-lea. 

Destrămarea Hoardei de Aur şi criza politică ce a cuprins regatul maghiar şi 
ţaratul bulgar la începutul secolului al XIV-lea, au înlesnit statului Ţara Românească, 
constituit pe versantul sudic al Carpaţilor, să coboare şi să-şi extindă hotarele în 
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sud, de-a lungul întregii întinderi a Dunării de Jos. El a atins ţărmul Mării Negre, 
asigurându-şi o largă deschidere economică şi politică. 

Legătura păstrată cu locul de pornire a dat unitatea întregului teritoriu şi i-a 
unificat numele. 

Fixarea primei capitale a Ţării Româneşti la Câmpulung, în vremea lui 
Basarab (1329-1352) şi Nicolae Alexandru (1352-1364) şi mutarea acesteia de 
la Câmpulung la Curtea de Argeş, în vremea lui Vladislav-Vlaicu (1364-1377), 
marchează vatra de formare, locul de pornire al statului românesc de la sud de 
Carpaţi ce-şi va edifica forţa pe existenţa unor centre orăşeneşti care aveau să-şi 
asigure dezvoltarea în urma organizării statale. 

Basarab, ctitorul celui dintâi stat românesc independent, a intrat în conştiinţa 
românească cu valoare de simbol - un simbol al începutului dar şi al continuităţii, al 
durabilităţii, al virtuţii şi creaţiei româneşti. 

Basarab a înţeles că poziţia geografică a statului creat prin el impune - şi 

intersul de stat reclamă- legături politice largi, cunoaşterea profundă a ansamblului 
de relaţii externe, urmărirea atentă a mutaţiilor politice ce intervin în sistemul 
alianţelor, pentru a şti în orice moment de unde poate veni pericolul şi cum poate 
fi el evitat sau înlăturat. 

În vremea lui Basarab, în luptele împotriva tătarilor - în care erau angajate de 
fapt toate popoarele Europei răsăritene - s-a manifestat pentru prima dată, în faţa 
primejdiei străine, un efort comun românesc, la aceste lupte participând, uneori 
în cadrul aceloraşi campanii, atât românii din Ţara Românească, cât şi cei din 
Transilvania şi Moldova. Faptul în sine avea să fie plin de consecinţe; asemenea 
momente înmulţindu-se cu vremea, au dus la întărirea conştiinţei unităţii etnice a 
românilor din cele trei provincii. 

Cu ochii aţintiţi la nord, fără să scape din vedere modificările ce surveneau pe 
harta politică a Peninsulei Balcancie, unde li se atribuie un rol tot mai însemnat, 
urmaşii lui Basarab, Nicolae Alexandru sau Vladislav-Vlaicu, Radu I sau Dan I, 
au căutat să-şi consolideze autoritatea în ţinuturile de margine ale Transilvaniei, 
cc avea mare importanţă pentru stăpânirea însăşi a Ţării Româneşti, de care erau 
organic legate. 

În vremea lui Mircea cel Bătrân ( 1386-1418) - când Ţara Românească a cunoscut 
intregirea ei teritorială deplină - capitala ţării s-a mutat la Târgovişte, localitate situată 
intr-o zonă de concentrare demografică şi care a căpătat o deosebită însemnătate 
economică în traficul internaţional ce unea Braşovul de marea arteră comercială care 
era Dunărea. Cărăuşi, nu numai de mărfuri ci şi de idei în materie de organizare 
negustorească şi politică, braşovenii vor antrena în fluxul schimbului de mărfuri şi 
de bunuri spirituale create de gândirea europeană, elemente locale a căror bunăstare 
se va răsfrânge binefăcător asupra mediului din care ele proveneau. 
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Mircea cel Bătrân, prin politica lui înţeleaptă, de larg orizont, a ştiut să facă din 
Târgovişte una din cele mai însemnate capitale ale lumii medievale. La urcarea 
pe tom a domnitorului român intrat în istoria universală ca „principe între creştini 
cel mai viteaz şi cel mai ager" - după aprecierea cronicarului Leunclavius - Ţara 

Românească era în plin avânt, se impusese ca un strat de care trebuia ţinut seama, 
respectat de stăpânitorii vecini. Acest fapt i-a înlesnit lui Mircea cel Bătrân, încă de la 
începutul domniei, demersuri diplomatice în urma cărora, cu mijloacele ce-i stăteau 
la dispoziţie, să poată desăvârşi ceea ce realizaseră înaintaşii săi, să consolideze 
poziţia Ţării Româneşti pe plan internaţional, să înlăture pretenţiile de suveranitate 
asupra ei ale regatului maghiar şi să se opună cu succes pericolului otoman. 

Forţa de care dispunea Mircea cel Bătrân i-a permis ca, înfăptuind apărarea 
Ţării Româneşti, să joace şi un rol de protector pentru celelalte provincii româneşti, 
Moldova şi Transilvania, să iniţieze o politică general românească. 

Cu a doua jumătate a secoului al XV-lea, oraşul Târgovişte, căruia Mircea cel 
Bătrân îi asigurase un înalt prestigiu, avea să împartă funcţia de capitală a Ţării 
Româneşti cu Bucureştii. 

Creşterea importanţei aşezării Bucureşti, aflată într-o zonă intens locuită şi 

apărată de Codrii Vlăsiei - termen evocator de permanenţă etnică românească - s-a 
petrecut într-o vreme de schimbare a orientării vieţii economice a Ţării Româneşti, 
ca urmare a intrării ei în sfera influenţei politice şi economice a Imperiului Otoman. 

Oraşul Bucureşti avea să concentreze, ca într-un creuzet, istoria românească în 
trăsăturile ei caracteristice, avea să cunoască atât primejdiile unor forţe de distrugere, 
cât şi binefacerile situării lui la interferenţa unor mari curente de civilizaţie. 

Mult timp, Bucureştii n-au fost singurul oraş de scaun. Reşedinţa ţării s-a schimbat 
în funcţie de orientarea politică a domnilor şi de pericolul ce ameninţa ţara; când 
acesta era mai puternic din sud, era preferată ca reşedinţă în special Târgovişte; când 
pericolul se manifesta dinspre nord, scaunul era mutat la Bucureşti. Intrarea în tot 
mai mare măsură a Ţării Româneşti în orbita politică a Porţii Otomane a determinat 
fixarea reşedinţei ţării la Bucureşti. 

În contact direct cu lumea din sud - dunăreană, supusă Imperiului Otoman, -
oraşul Bucureşti va adăuga înfăţişării lui aspecte ale oraşelor balcanice, va găsi însă 
resurse care să-i mărească rezistenţa şi să-l impună ca focar permanent de energii 
româneşti, centrul de viaţă politică, „un diamant de foarte mare preţ", spre care erau 
îndreptate privirile românilor de pretutindeni. 

Este semnificativă coincidenţa dintre prima menţiune documentară a Bucureştilor 
ca reşedinţă de scaun domnesc (20 septembrie 1459) şi planurile eroice ale lui Vlad 
Ţepeş de întărire a frontierelor ţării. În partea de sud, domnul român avea să dejoace 
- după cum se ştie - planurile funeste ale lui Hamza Paşa şi, trecând Dunărea - pentru 
ca să se ştie că aceasta este cu adevărat frontieră românească - el şi-a mutat prezenţa 
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şi puterea, pentru decenii şi secole, de-a lungul Dunării de Jos, consemnând 23.809 
de duşmani ucişi. Ca un buldozer aplatizant, el a pavat şi nivelat toate trambulinele 
turceşti, de-a lungul frontierei meridionale, sădind teroarea şi spaima în cei care 
credeau că nu mai există hotare româneşti. 

Vlad Ţepeş nu a avut răgazul să redea ţării hotarele din vremea lui Mircea cel 
Bătrân, dar frontierele pe care le-a găsit, el le-a reafirmat cu străşnicie, şi le-a dat viaţă. 

Intrat în istorie ca centru politic important al ţării, în vremea lui Vlad Ţepeş, 
Bucureşti îşi va înscrie cu demnitate numele în paginile unei istorii în care vitregia 
vremurilor pare a se fi luat la întrecere cu eroismul unui popor, pentru care bunul cel 
mai de preţ - şi deci cel mai statonic apărat - a fost neatârnarea. Biruitor în această 
întrecere a fost eroismul, şi numele Bucureştilor, „cel vestit şi frumos" (Constantin 
Dapontes) s-a legat pentru totdeauna de această biruinţă. 

Devenit capitală a „ţării matcă", Bucureştii s-au impus, cu vremea, drept capitală 
a tuturor românilor, simbol al forţei şi veşniciei româneşti, „oraşul amiral", „Parisul 
muntenesc" de unde - cum spunea poetul Octavian Goga, „răsare soarele în fiecare 
zi pentru toţi fiii patriei." 

SUMMARY 

During the 19th and early 20th centuries, Bucharest has become the permanent 
Capital of al! Romanians, acquiring an increased importance, facing increased 
demands, generated by the population growth, by the territorial extension and by 
the needs to modernize the country. As a capital of Wallachia, Bucharest had already 
concentrated an important sample of Romanian history, cu/ture, traditions. The 
author presents the gradual establishment of the Capital of Wallachia in Bucharest, 
afler having shared this function with various other Romanian towns. 
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