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 Arhitectura cl dirii din situl Orheiul Vechi în raport                   
cu versiunile destina iei sale, de la ”palatul pârc labului”          

la ”hanaca” misticilor sui
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Cl direa de mari dimensiuni (lungimea fa adei 31 m), compus  din 
peste dou  duzini de înc peri, înconjurat  de o incint  cu turnuri 
la col uri, alat  pe teritoriul sitului Orheiul Vechi, a r mas cu istoria 
incert . La începutul studierii vestigiilor cl direa a fost considerat  drept 
locuin a comandantului militar al cet ii Orhei – ”palatul pârc labului”, 
de i n-a fost datat  categoric arheologic i nici arhitectura n-a fost 
atras  pentru determinarea destina iei. 
Structura spa ial  a cl dirii a fost realizat  în 2-3 etape, reprezentând 
în inal dou  nivele suprapuse. Cl direa deasupra solului acoper  
un nivel subteran cruciform, care în comun cu orientarea axei cl dirii 
spre Kaaba (11 gr. nord-vest – sud-est) indica prezen a unei cl diri 
de cult islamic. Înc perile nivelului superior sunt grupate la est i 
vest de nucleul subteran – un compartiment central (cca. 7,6x7,6 m) 
cu 3  bra e laterale i un foi or de acelea i dimensiuni. Od ile sunt 
dispuse de o parte i de alta a culoarelor, prin care se accede în 
compartimentul central. Trei – patru înc peri, au rezultat din ajustarea 
schemei planimetrice la structura p r ii subterane, r mase f r  
utilizare.  
C ut rile de identiicare a destina iei cl dirii au condus spre ariile 
civiliza iei orientale, unde asemenea plan cu nucleu central cruciform 
este speciic locuin elor aristocratice,  r spândit împreun  cu religia 
islamic  la est i vest de zona de origine - Asia Anterioar .
Identiicarea sigur  a destina iei func ionale a cl dirii de la Orheiul 
Vechi, complicat  de prezen a unui ediiciu de cult în partea subteran , 
prezint  diicultate i din cauza utiliz rii universale a schemei cruciforme 
pentru variate tipuri de cl diri: de locuit, de cult i civile. Detectarea 
destina iei va i elucidat  în contextul istoriei integrale a localit ii i a 
particularit ilor constructive inerente arhitecturii orientale medievale.


