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DIN NOU DESPRE CITADELA CETĂŢII ALBE 
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AGAIN ON CETATEA ALBA FORTRESS
Abstract: The medieval fortress of Cetatea Albă (Asprokastron, Moncastro, Belgorod, Ak-

kerman, etc., today Bilhorod Dnistrovskyi) located on the banks of the Dniester estuary includes 
the citadel with Cartesian plan and four prominent cylindrical towers surrounded by an outer wall 
belt. Plans similar to this citadel can be found both in the Roman-Byzantine, Oriental area and 
throughout Europe during the XIII-XV centuries.

Several castella and quadriburgia with cylindrical corner towers (Pančevo, Dobra-„Saldum”, 
Hajdučka Vodenica, Brza Palanka, Rtkovo-„Glamija”, Milutinovac, Radujevac, Ljubičevac, Ušće 
Slatinske Reke, Kladovo, Podvis et al.) were built in the Balkan-Danube area. The Kula fortress 
in Bulgaria, Tulcea fortress in Dobrogea, Tatarbunar fortress and the New Fortress near Roman in 
Moldavia are built according to the same design.

The citadel the Cetatea Albă fortress certainly imitates an external model, which belongs to 
the Byzantine-Oriental area. The model „emitter” could be the Roman-Byzantine castellum with a 
rectangular or square route, located in the Danube area or south of the Danube. The transfer of 
the model could be done with the help of masters of the Byzantine school of architecture invited 
by the beneficiary.

Keywords: Cetatea Albă fortress, Bilhorod-Dnistrovskyi fortress, citadel, Byzantine-Orien-
tal model, Roman-Byzantine castellum.

Fortificaţia medievală Cetatea Albă (Asprokastron, Moncastro, Mocastro, Belgorod, 
Akkerman ş. a., astăzi Bilhorod Dnistrovskyi) situată pe malul limanului Nistrului are în 
componenţa sa o citadelă interioară cu planimetrie carteziană şi patru turnuri cilindrice 
proeminente (Fig. 1), precum şi o centura  exterioară  de  zid  de  plan  neregulat,  cu  
traseul  apropiat  de  un  trapez  cu  două  laturi frânte (Fig. 2). 

 Cetatea Albă a fost în atenţia mai multor cercetători, beneficiind chiar de studii mo-
nografice istorice, arheologice şi arhitecturale1. În literatura de specialitate pot fi găsite 
diverse ipoteze referitoare la atribuirea şi datarea citadelei:

- Ipoteza  genoveză  (adepţi  Grigore  Ureche2,  A. A.  Kociubinski3,  N. N.  Murza-

1 N. Iorga. Studii istorice asupra Chiliei şi Cetăţii Albe. Bucureşti, 1899; А. А. Кравченко. 
Средневековый Белгород на Днестре (конец XIII – XIV вв.). Киев: Наукова Думка, 1986;                   
M. Şlapac. Cetatea Albă. Studiu de arhitectură medievală militară. Chişinău: ARC, 1998; М. Шлапак. 
Белгород-Днестровская крепость. Изучение средневекового оборонительного зодчества. 
Кишинев: Издательство ARC, 2001; А. В. Красножон. Крепость Белгород (Аккеpман на Днестре. 
История строительства. Кишинев, 2012, с. 107-124; Idem. Крепость Белгород (Аккерман) 
в исторических изображениях. Кишинев-Одесса: Stratum plus, 2016; V. Josanu. Monument 
al civilizatiei medievale românesti la Marea cea Mare: Cetatea Albă-Moncastro. Bucuresti, 2014;                    
I. Cândea. Cetatea Albă. Cercetări arheologice şi istorice. Brăila: Editura Istros, 2016.

2 Letopiseţul Ţării Moldovei. Chişinău: Editura Hiperion, p. 28.
3 А. А. Кочубинский. Тира-Белгород-Аккерман (и его новая лапидарная надпись от 1454 г.). 

În: Записки Одесского общества истории и древностей, 23, 1901, Одесса, p. 79-178.
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kevici4, E.R. Stern5, Gr. Ionescu6, D. Floareş7, T. O. Gheorghiu8, V. Josanu9);
- ipoteza otomană (adepţi A. L. Bertier-Delagarde10, N. I. Veselovski11);
- ipoteza bizantină (adepţi P. Nicorescu12, I. Cândea13);
- ipoteza moldovenească:
a) sfârşitul secolului al XIV-lea (adepţi V. Spinei14, J. R. Mathieu15, A. Krasnozhon 

în 201016);
b) sfârşitul  secolului  al  XIV-lea  –  începutul  secolului  al  XV-lea  (adept A. H. 

Toramanian17);
c) perioada  domniei  lui  Alexandru  cel  Bun  (adepţi  Gr.  Avakian18,  V.  Vătăşia-

4 Н.  Н. Мурзакевич. Аккерманские греческие надписи. În: Записки Одесского общества исто-
рии и древностей. Одесса, 1848, p. 480-483.

5 Э. Р. Штерн.  Экскурсия  в  Аккерман.  În:  Записки  Одесского общества  истории и древностей, 
26, Одесса, 1906, p.  92-101.

6 Gr. Ionescu. Arhitectura pe teritoriul României de-a lungul veacurilor. Bucureşti: Editura Academiei, 
1982, p. 154.

7 D. Floareş. Fortificaţiile Ţării Moldovei în secolele XIV–XVII. Iaşi: Editura Universităţii „A. I. Cuza”, 
2005, p. 113.

8 T. O. Gheorghiu, S. M. Bica. Restituţii: oraşe la începuturile Evului Mediu românesc. Bucureşti: 
Editura Fundaţiei Arhitext design, 2015, p. 54.

9 V. Josanu. Monument al civilizaţiei medievale româneşti la Marea cea Mare.., p. 388.
10 А. Л. Бертье-Делагард. О состоянии Аккерманской крепости. În: Записки Одесского 

общества истории и древностей, 22, Одесса, 1900, с. 78-80.
11 Ibidem.
12 P. Nicorescu. Monede moldoveneşti bătute la Cetatea Albă. Iaşi, 1937,  p. 3.
13. I. Cândea. Cetatea Albă. Cercetări arheologice şi istorice.., p. 165.
14 V. Spinei. Comerţul şi geneza oraşelor din sud-estul Moldovei (sec. XIII–XIV). În: Analele Brăilei. 

Serie Nouă. 1. Brăila, 1993, 1, p. 184
15 J. R. Mathieu. An Architectural Appraisal of  the Fortress of Akkerman. În: http://akkermanfortress.

utoronto.ca/architecture_page2.html (vizitat la 23.04.2017).
16 А. В. Красножон. Крепость двух Стефанов: о заказчиках и времени основания белгородских 

укреплений. În: Stratum plus, Санкт-Петербург–Кишинев–Одесса–Бухарест, 2010, 6, c. 75-105.
17 А. Х. Тораманян. Об архитектуре и о времени возведения цитадели в Белгороде-

Днестровском. În: Тези доп. XV наук. конф. Ин-ту Археологiï УРСР. Одеса, 1972, с. 403-404.
18 Gr. Avakian.  Cetatea Albă.  Cum se distruge un monument istoric.  În: Cronica Numismatică şi 

Arheologică. IV. 1924, p. 3-7.

Fig. 1. Citadela Cetăţii Albe, vedere
(foto: V. Şlapac)

Fig. 2. Fortificaţia de la Cetatea Albă, plan 
(Institutul „Ukrproiektestavraţia” din Kiev)
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nu19,  A. Krasnozhon în 2012 – anii 1407/1414–142020);
d) secolul al XV-lea (adepţi V. Polevoi21, V. A. Voiţehovschi22); 
e) perioada domniei lui Ştefan cel Mare (adept P. P. Bârnea23) ş. a.
În lucrările anterioare am ajuns la concluzia că fortul interior al Cetăţii Albe putea fi 

construit în ultimele decenii ale secolului al XIV-lea, cel târziu în prima parte a domni-
ei lui Alexandru cel Bun24, dar nu am exclus definitiv ipotezele bizantină şi genoveză. 
Am ţinut cont de o serie de particularităţi ale citadelei, de contextul istoric concret, de 
performanţele defensive constructive ale epocii, de sursele narative şi de descoperirile 
arheologice25. Ipotezele dacică, slavă, cumană şi hordeză, existente de asemenea în 
istoriografie, nu par a fi verosimile, deoarece lipsesc atât dovezile istorice şi probele 
arheologice, cât şi argumentele arhitecturale. Totuşi concluziile finale referitoare la atri-
buirea şi datarea citadelei Cetăţii Albe ţin de viitor. 

Piesa defensivă propune un plan aproape pătrat, cu lungimea interioară a curtinelor 
între 22,5 m (latura de sud) şi 18,05 m (latura de nord) (Fig. 3 a, b, c). Colţurile citadelei 
erau fortificate de patru turnuri cilindrice ieşite faţă de linia apărării, toate de dimensiuni 
diferite. 

    
a)                                    b)                                        c)
Fig. 3. Citadela Cetăţii Albe: a) plan (după Gr. Avakian); plan-reconstituire (după I. A. Ivanen-

ko); b) plan-reconstituire (după A. Krasnozhon)
Turnul de sud-est al fortăreţei („Turnul comandantului”, turnul-donjon, poate turnul 

„Ne boisea”), cel mai înalt şi mai voluminos dintre toate, era destinat comandantului mi-
litar al cetăţii. Diametrul lui exterior măsura 14,2 m, iar înălţimea iniţială întrecea 25 m. 
S-a constatat că el a apărut în acelaşi timp cu citadela26. Cele trei niveluri erau dotate cu 
ambrazuri înguste pentru tragere. Un izvor grafic din 1793 atestă prezenţa maşiculi-lor 
în partea lui superioară27. Ce-i drept, în alte surse iconografice de la sfârşitul secolului al 
XVIII-lea maşiculi în acest loc lipsesc. Însă ele protejau la acea vreme turnul din colţul 
de sud-vest al centurii exterioare de zid, fiind reprezentate în desenul consilierului de 

19 V. Vătăşianu. Istoria artei feudale în Ţările Române. I. Arta în perioada de dezvoltare a 
feudalismului. Bucureşti: Editura Academiei, 1959, p. 296-297.

 6 А. В. Красножон. Крепость Белгород (Аккеpман) на Днестре. История строительства.., 
Pис. 351.

21 Л. Л. Полевой. Деревянное и каменное гражданское строительство в городах Молдавии в 
XIV – первой половине XVI века. În: Этнография и искусство Молдавии.  Кишинев, 1972, с. 45-60.

22 В. А. Войцеховский. Этапы строительства крепости в Белгород-Днестровском. În: Ма-
териалы докладов V научно-технической конференции Кишиневского Политехнического Инсти-
тута. Кишинев, 1969, с. 341.

23 П. П. Бырня et al. Белгород и Килия в составе Молдавского государства, manuscris.
24 M. Şlapac. Cetăţi medievale din Moldova.., p. 54.
25 Ibidem, p. 16, 43.
26  
27 M. Şlapac. Cetatea Albă.., p. 59.
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stat rus M. M. Ivanov. Să ne amintim de relatările călătorului turc Evliya Çelebi: „Ceta-
tea din interior (citadela – n. a.) are patru turnuri minunate, ca şi turnurile de la Galata, 
fiind construite cu măiestrie, unul în altul”28. Acest fapt ne permite să presupunem că 
partea superioară a donjonului se deosebea de cea actuală, dar şi de cea surprinsă în 
majoritatea desenelor tehnice din secolul al XVIII-lea, reprezentănd un cilindru scund 
cu diametru mai mic. Coronamente de același tip se găseau în cele două donjoane ale 
cetăţii otomane Rumeli-Hisar. Modelul descris de Evliya Çelebi a fost  luat  ca  bază  
pentru  donjon  în  proiectul  de  restaurare  a  Cetăţii Albe, elaborat de arhitecta I. A. 
Ivanenko în anii 1989–199129.

Turnul de nord-est cu o înălţime de circa 12 m şi un diametru exterior de 10,4 m era 
destinat locuirii militarilor garnizoanei. Un acces în acest turn era realizat din partea 
curţii la nivelul al doilea, celelalte două accese asigurau legătura cu drumul de strajă al 
curtinei de nord şi al celei de est. La sfârşitul secolului al XVIII-lea o ambrazură aflată 
la parter în sectorul de est al turnului era reamenajată în acces, care dădea în „curtea 
garnizoanei”. Poate de atunci turnul de nord-est poartă denumirea „Turnul de evacua-
re”. Legătura verticală între cele trei niveluri se realiza cu ajutorul unor scări de piatră. În 
partea superioară a turnului, din exterior, există şi astăzi orificii pentru fixarea galeriilor 
exterioare de lemn (hourds).

Turnul de nord-vest („Turnul tezaurului”), astăzi păstrat în stare fragmentară din ca-
uza surpării unei părţi a zidului la sfârşitul secolului al XIX-lea, dispunea de un subsol şi 
patru niveluri supraterane. Potrivit legendelor orăşeneşti, în acest subsol se păstra vis-
tieria oraşului. În resturile turnului se observă o deschidere oarbă încheiată în arc puţin 
frânt şi o nişă cu ancadrament ornamentat, având motivul „lanţului selgiukid”, prezent 
în spaţiul oriental (Fig. 4). 

Turnul de sud-vest al citadelei („Turnul-închisoare”), înalt de circa 13,5 m dispunea 
de trei niveluri. Parterul lui era ocupat de o temniţă boltită, iar cele două etaje care nu 
comunicau cu primul nivel găzduiau soldaţii garnizoanei. 

28 Călători străini despre Ţările Române. Vol. VI. Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 
1976, p. 410.

29 M. Şlapac. Cetatea Albă.., p. 60.

Fig. 4. Relief cu „lanţul selgiukid” de pe turnul
de nord-vest al citadelei

(foto: V. Şlapac)

Fig. 5. Curtina de nord având dinspre 
curte nişe cu banchete pentru puşcaşi

(foto: V. Roşca)
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Zidului de nord, cu o grosime medie de 3,6 m, i se ataşa, din interior, o aripă constru-
ită, în trei niveluri. Din exterior, el era penetrat de mai multe deschideri pentru tragere 
şi avea două latrine suspendate. Astăzi din curtea citadelei se pot vedea ambrazuri şi 
nişe, precum şi o intrare în latrină. Primul nivel era ocupat de partea superioară a unui 
depozit boltit, adâncit în pământ, construit în perioada otomană. Tot atunci puteau să 
apară nişele de formă dreptunghiulară sau terminate în segment de arc, precum şi ban-
chetele pentru puşcaşi dispuse simetric faţă de metereze (Fig. 5). Dispoziţia lor în „tablă 
de şah” este specifică arhitecturii militare otomane. Arhitectul J. R. Mathieu presupune 
că în această parte a citadelei putea fi Sala sfatului (divanhane)30.

Curtinei de est a citadelei, groase de 4 m, i se alătura din interior un bloc de con-
strucţii în două niveluri ce includea palatul pârcălabilor, încăperile destinate garnizoa-
nei, arsenalul şi paraclisul. Altarul obiectivului de cult, flancat de două nişe sacre, pro-
scomidia şi diaconiconul, era adâncit în grosimea zidului. În axa absidei se găsea o 
deschidere de tragere.  

Curtina de sud avea o grosime medie de 4,8 m. În perioada otomană ea a fost pene-
trată de un acces arcuit. Odată cu apariţia acestuia, ierarhic superioară a devenit faţada 
de pe latura de sud a citadelei. În faţa noii intrări a fost ridicat un „zid-scut”, care ajun-
gea până la turnul de sud-est şi cel de sud-vest.  Cu  timpul  el s-a  transformat  într-o  
construcţie  solidă,  parţial  acoperită,  numită  de J. R. Mathieu „barbacană”31, a cărei 
menire era protecţia noii porţi de acces. Din interior, zidului de sud i se ataşa o scară 
mare de lemn, susţinută de piloni masivi de piatră, care asigura legătura cu drumul de 
strajă. Un mic spaţiu boltit aflat în apropierea accesului putea servi pentru depozitare.

          
  a)                                                            b)
Fig. 6. a) Cvadrilobul cu stema Moldovei aflat odinioară pe curtina de vest a citadelei, repro-

dus de M. Vebel la 1848 (după A. S. Uvarov); b) locul cvadrilobului cu stema Moldovei astăzi 
(foto: V. Şlapac)

Zidul de vest, cu o grosime medie de 5,5 m, mai păstrează şi astăzi urmele unei 
vechi intrări în fort, aflată la nivelul etajului – o deschidere alungită, încheiată în arc 
frânt. În faţa acesteia a fost amenajat un pod mobil32. De asupra intrării era plasată o 
placă comemorativă cu stema Moldovei  (Fig. 6a). Actualmente deschiderea acestui 
acces este astupată, iar stemei integrate într-un cvadrilob gotic i-a rămas doar locul       
(Fig. 6b). Existenţa porţii arcuite şi a plăcii comemorative atestă importanţa faţadei de 

30 J. R. Mathieu. An Architectural Appraisal of the Fortress of Akkerman…
31 Ibidem.
32 M. Şlapac. Unele consideraţii noi privind etapele de construcţie a fortificaţiei medievale de la 

Cetatea Albă. În: Arta-2005. Chişinău, 2005, p. 5-15.
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vest, cu rol de faţadă principală în perioada moldovenească. În opinia lui A. Krasnoz-
hon, în acelaşi timp cu citadela a fost construit şi un zid alăturat fortăreţei din partea de 
vest33. 

În perioada otomană denumirile turnurilor erau următoarele: Turnul Meiului (Darı Ku-
lesi, Erzen Kulesi) (turnul de nord-est), Turnul Fetei (Kız Kulesi) (?) (turnul de sud-est), 
Turnul Pulberăriei (Barut Kulesi) (turnul de sud-vest) şi Turnul arsenalului (Cebehane 
Kulesi) (turnul de nord-vest)34. Iniţial toate zidurile citadelei erau crenelate. Într-o fază 
constructivă mai târzie, atunci când au apărut piesele grele de artilerie, crenelurile şi 
merloanele au fost înlocuite cu parapete perforate de guri de tragere. În spatele lor se 
desfăşura drumul de strajă. 

În cazul citadelei Cetăţii Albe, două fundaţii, una de contur poligonal, iar cealaltă de 
contur apropiat de cel pătrat, au ca suprastructură turnuri cilindrice, iar două turnuri de 
plan circular au câte un gol interior de plan rectangular. Arheologul P.P. Bârnea conside-
ră că turnurile citadelei, iniţial de secţiune rectangulară, puteau fi „rotunjite” într-o fază 
constructivă mai târzie, tot aşa cum basteile prismatice de la Cetatea de Scaun a Suce-
vei au fost „cămăşuite” semicilindric din considerente defensive35. Însă această versiu-
ne este lipsită de temei – în interior zidul turnului de nord-vest al citadelei este omogen 
şi nu conţine adăugiri ulterioare. În acelaşi timp, în Europa Occidentală întâlnim mai 
multe reşedinţe senioriale cu turnuri cilindrice ce adăpostesc încăperi rectangulare în 
plan (Sully-sur-Loire, Bussy Rabutin ş. a.)”36.

În lucrările anterioare am încercat să depistăm sursa externă a citadelei Cetăţii Albe37. 
Planuri asemănătoare cu cel al fortului vizat pot fi găsite atât în spaţiul romano-bizan-
tin  şi oriental, cât şi în întreaga Europă în decursul secolelor XIII–XV. Ca argumente 
suplimentare am adus rezultatele analizei metrologice. „Analiza metrologică efectuată 
de noi permite a constata: dimensiunile planului turnului de sud-vest a citadelei, cel mai 
bine păstrat faţă de celelalte, se înscrie ideal în sistemul de măsuri bizantine (un picior 
bizantin echivalează 0,315 m după P. Underwood şi 0,312 m după M. Antoniades); dia-
metrul exterior 11,3 m = 36 picioare, diametrul interior 6,3 m = 20 picioare, iar grosimea 
medie a zidului de sud 2,5 m = 8 picioare bizantine. În acelaşi sistem de măsuri pot fi 
înscrise dimensiunile vechiului gang de intrare (astăzi zidit) ce străpungea curtina de 
vest a citadelei (1,25  m  =  4  picioare  bizantine).  Consemnăm  aici  o  experienţă  de  
sorginte  bizantină”38. Însă A. Krasnozhon are anumite rezerve faţă de această analiză, 
menţionând că diametrul exterior al turnului de sud-est nu este 11,3 m, dar, potrivit 
ultimelor măsurări realizate de însuşi cercetătorul, acest diametru variază între 10,9 m 
şi 11 m39. A. Krasnozhon nu spune nimic despre celelalte dimensiuni, în care totuşi se 
regăseşte piciorul bizantin. În cercetarea noastră am operat cu dimensiunile măsurate 
de specialişti până la ultimele lucrări de restaurare, care, fiind de calitate proastă, pu-
teau provoca modificarea anumitor parametri. În acelaşi timp, condiţiile dezastruoase 
în care a funcţionat cetatea ca obiectiv turistic şi loc de distracţii în ultimii 25 de ani pu-
teau să ducă chiar la deformarea unor elemente componente. Considerăm totuşi că la 

33 А. В. Красножон. Крепость Белгород (Аккеpман) на Днестре... Рис. 351.
34 J. R. Mathieu. An Architectural Appraisal of the Fortress of Akkerman…
35 P. P. Bârnea. Darea de seamă despre lucrul îndeplinit în timpul angajării la Institutul de Istorie al 

Academiei de Ştiinţe din Moldova, manuscris. Chişinău, 6–30 septembrie 1993.
36 M. Şlapac. Cetăţi medievale din Moldova.., p. 140.
37 Idem. Cetatea Albă.., p. 116-120; Idem. Cetăţi medievale din Moldova (mijlocul secolului al XIV-

lea – mijlocul secolului al XVI-lea). Chişinău: ARC, 2004, p. 132-140.
38 Idem. Cetatea Albă.., p. 119.
39 А. В. Красножон. Крепость Белгород (Аккеpман) на Днестре.., с. 137.
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baza arhitecturii citadelei Cetăţii Albe stă elementul bizantin, cu toate că sunt nelipsite 
şi unele incluziuni orientale. 

Fortul interior al Cetăţii Albe intră în grupul cetăţilor medievale din Moldova cu o pla-
nimetrie carteziană şi turnuri de colţ cilindrice, în care nimeresc cetatea Tatarbunar şi 
fortul Cetăţii Noi de lângă Roman. Încă grecii antici au observat dezavantajele turnurilor 
paralelipipedice. În cazul când erau situate izolat, în faţa muchiilor apăreau „unghiurile 
moarte”, care nu puteau fi controlate de apărători, iar atunci când turnurile participau la 
flancare „unghiurile moarte” se formau în faţa curtinelor. Acest fapt oferea duşmanului 
posibilitatea de a înainta şi a instala maşinile de asediere în apropierea cetăţilor. Unele 
ameliorări a adus aşezarea oblică a laturii exterioare a turnurilor, dar problema nu a fost 
soluţionată. Au rezolvat-o romanii introducând în arhitectura militară turnuri cu suprafeţe 
convexe (turris obrotundae) care dădeau posibilitatea de a evita „zonele moarte”.

 Constructorii răsăriteni cunoşteau şi ei „punctele slabe” ale turnurilor prismatice. Şi 
în Orient au fost utilizate turnurile obişnuite şi „turnurile pline” (guldasta) de formă ci-
lindrică şi semicilindrică. Turnuri de plan circular şi derivat din cel circular construite de 
romani sau bizantini în castella sau quadriburgia găsim în provinciile estice şi africane 
(cetăţile Khan el-Qattar, Khan el-Hallabat, Khan el-Abyad, Gastal ş. a.) (Fig. 7). 

            
 Fig. 7. Grupul vizual compus din cetăţi de plan rectangular cu turnuri cilindrice de colţ con-

struite in spaţiul oriental şi in Africa (Khan el-Qattar, Khan el-Hallabat, Khan el-Abyad, Gastal)
În arealul balcano-danubian s-au construit mai multe castella şi quadriburgia cu tur-

nuri cilindrice de colţ (Pančevo, Dobra-„Saldum”, Hajdučka Vodenica, Brza Palanka, 
Rtkovo-„Glamija”, Milutinovac, Radujevac, Ljubičevac, Ušće Slatinske Reke, Kladovo, 
Podvis ş. a.) (Fig. 8). 
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Fig. 8. Grupul vizual compus din cetăţi de plan rectangular cu turnuri cilindrice de colţ construite 

în arealul balcano-danubian (Pančevo, Dobra-„Saldum”, Hajdučka Vodenica, Brza Palanka, 
Rtkovo-„Glamija”, Milutinovac, Radujevac, Ljubičevac, Ušće Slatinske Reke, Kladovo, Podvis)

Aceluiaşi tip se conformează şi cetatea Tulcea din Dobrogea40, al cărei plan, întocmit 
probabil la sfârşitul secolului al XVIII-lea, am descoperit în fondurile Arhivei Militare-Is-
torice de Stat a Rusiei din Moscova (Fig. 9).

Fig. 9. Releveele cetăţii Tulcea din Dobrogea, probabil sfarşitul sec. XVIII (AMIRM)

De turnuri cilindrice dispunea cetatea bizantină din Mezek (Bulgaria), edificată la 
sfârşitul secolului al XI-lea – începutul secolului al XII-lea. Le regăsim la cetăţile Isaccea 
şi Giurgiu, ambele făcând parte din întărituri de factură bizantină din Ţara Românească.

O mare asemănare cu citadela Cetăţii Albe prezintă citadela fortificaţiei Kula din 
Bulgaria, un careu de zid cu turnuri cilindrice de colţ care a fost edificat în secolele III-
IV41 (Fig. 10). 

40 AMIRM. F. 438, inv. 1, d. 502, partea dreaptă a foii.
41 J. Atanasova. II Castellum Castra Martis a Kula. În: Ratiariensia. 3-4. 1987, p. 119-125. 
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Fig. 10. Cetatea Kula, Bulgaria, plan (după J. Atanasova)

Acesta are latura de 34 m, fiind apărat la colţuri de patru turnuri cilindrice cu diame-
trul de 12,5 m. În faţa intrării se află o proteihismă similară cu „zidul-scut” al citadelei de 
la Cetatea Albă apărut în perioada otomană, atunci când accesul era transferat de pe 
latura de vest pe cea de sud.

Citadela Cetăţii Albe imită cu siguranţă un model extern ce aparţine arealului bizan-
tino-oriental. „Emitentul” de model ar putea fi castellum-ul romano-bizantin cu traseu 
geometric riguros, dreptunghiular sau pătrat, situat în zona danubiană sau la sud de 
Dunăre. Transferul de model putea fi realizat cu ajutorul meşterilor de şcoală bizantină 
invitaţi de beneficiar.  


