OBSERVAŢII

ARHEOLOGICE PE ŞANTIERELE DE
DIN CAPITALA

CONSTRUCŢII

Oraşul Bucureşti cunoaşte în anii puterii populare o perioadă de
radicale transformări edilitare şi urbanistice. Harta Capitalei este îmbogăţită cu cartiere noi, se deschid bulevarde moderne, sînt schimbate şi
extinse reţelele de canalizare, electricitate, telefoane etc.
Urmărirea uriaşelor excavaţii de pămînt, efectuate în Bucureşti în
anii 1958-1960, a permis semnalarea şi salvarea a numeroase vestigii
istorice privind orînduirea feudală a oraşului. Sectorul cel mai important
din punct de vedere arheologic a fost şi în această perioadă fostul teren
al vechii Curţi Domneşti 1). Lucrările de construcţii s-au desfăşurat exclusiv în partea de est a Curţii, în porţiţtnea cuprinsă între Piaţa de Flori
şi Bd. 1848, afectînd o suprafaţă de peste 1500 m.p. Materialele arheologice descoperite în această zonă sînt variate şi ele confirmă existenţa
unei întinse aşezări din perioada feudalismului timpuriu 2), precum şi
continuitatea prefacerilor pe care oraşul le-a înregistrat în decursul
sec. XV-XIX.
În imediata apropiere a blocului din Bd. 1848 nr. 42 sub temeliile
unor pivniţe feudale, la - 2,70 m faţă de nivelul actual au fost descoperite resturile unei locuinţe semiîngropate din perioada feudalismului
timpuriu (B 1). Săpată în stratul castaniu groapa acestei locuinţe avea o
formă rectangulară, cu dimensiunile de circa 3 m X 2,65 m. Pereţii erau
drepţi, fără a prezenta urme de căptuşire cu scînduri sau împletitură de
nuiele. Podeaua era orizontală, nelipită. In colţul de nord-est al locuinţei
se mai păstrau resturile unui cuptor săpat într-un bloc de pămînt cruţat,
deranjat în cea mai mare parte de un zid feudal. Cu ocazia instalării
noului canal colector de pe Bd. 1848 au fost descoperite urmele altor
două locuinţe semiîngroapate datînd din aceeaşi perioadă. Condiţiile spe1) Cercetările

arheologice din acest sector au fost începute în anul 1953 şi
continuate în campania din anul 1954 de către cercetătorul D. V. Ros,~tti de la
Institutul de arheologie al Academiei R.P.R. In perioada 1955-1958 au fost făcute
numai observaţii arheologice asupra săpăturilor efectuate cu prilejul unor lucrări
restrînse şi s-a continuat depistarea urmelor de ziduri ale Curţii Domneşti păstrate
încă la suprafaţa solului. Cu ocazia începerii amenajării
şanţurilor de
fundaţie
pentru noile blocuri ridicate în anii 1959-1960, Şantierul arheologic Bucureşti a delegat
pentru a face observaţii arheologice pe D. V. Rosetti şi P. I. Panait.
2 ) "Bucureştii de odinioară în lumina cercetărilor arheologice", Ed. Ştiinţifică,
1959, p. 33.

139

https://biblioteca-digitala.ro

ciale în care s-au desfăşurat lucrările şantierului nu au permis cercetarea
întregii lor suprafeţe. In şanţul lat de circa 2 m s-a putut stabili că
groapa locuinţei B 2 porneşte din stratul feudal timpuriu iat de 0,25 m
şi se afundă în solul neumblat pînă la - 2,90 metri faţă de nivelul actual
şi la - 0,35 m faţă de nivelui medieval. In pămîntul de umplutură al
acestei gropi au fost găsite numeroase bucăţi de cărbune şi fragmente de
vase. Nu s-a putut preciza forma locuinţei sau existenţa vreunui cuptor.
Cea de a doua locuinţă de pe Bd. 1848 (B: 1) a fost găsită în dreptul
străzii Patria, sub bîrnele unei ulJiţe podite, la cea. 5 m N de B 2 . Podeaua
ei săpată în solul castaniu se afla la - 3,20 m faţă de nivelul actual de
călcare. Spre latura de nord s-a păstrat o suprafaţă de pămînt ars de
formă ovală, acoperită cu un strat de cenuşă şi cărbune, avînd un diametru de circa 0,40 metri. Această vatră ce pare a fi aparţinut unui
cuptor, fusese lipită cu pămînt ce conţine nisip şi pietricele de diferite
mărimi. Amestecate între fragmentele de vase şi cărbune au fost găsite
cîteva bucăţi de zgură şi lupe metalice\{_
Materialul arheologic descoperit în aceste resturi de locuinţe este
în exclusivitate ceramic. 1 ) Predomină vasele borcan, executate la roată
înceată, dintr-o pastă ce conţine mult nisip sau pietriş. Arderea în majoritatea cazurilor este făcută la roşu vineţiu, incompletă, partea de mijloc
a pereţilor şi adesea suprafaţa interioară a vaselor, rămînînd ·cenuşie. Grosimea pereţilor acestor oale este de 0,8-0,9 cm accentuîndu-se în special
în partea de jos a vasului. Buza în general este îngroşată în afară prin
răsfrîngere-a şi alipirea marginilor. Vasele cu buza dreaptă, trasă spre
exterior sînt într-o proporţie redusă. Toate oalele descoperite în aceste
locuinţe au fundul plat, păstrînd urme de nisip aşternute de olar pe
discul roţii pentru o mai uşoară desprindere a vasului crud.
Suprafaţa exterioară a acestor oale a fost acoperită cu un decor de
striuri orizontale care acoperă circa 4/5 din vas. Spre deosebire de materialul ceramic de la Bucureştii-Noi unde decorul de striuri se prezintă
compact, pe vasele de la Piaţa de Flori el este adesea segmentat de zone
orizontale, neornate. Pe umărul vaselor se rezerva o fîşie pe care era
aşternut un decor de linii în val (fig. 1/1-3 ; fig. 2/2-3), motiv deîmpuns.ături sau asoderi de împunsături cu linii în val. La unele din
aceste vase motivul aplicat pe umăr este format din două benzi de linii
în val ne-identice separate de striuri orizontale (fig. 1/5) sau de benzi de
linii în val asemănătoare. Puţine fragmente de vase prezintă un motiv
realizat prin împunsături de pieptene făcute din loc în loc cu ocazia trasării striurilor orizontale (fig. 1/6). Decorul cu grupuri de striuri verticale aşternute pe cîmpul de şenţuiri orizontale nu a fost întîlnit în aceste
locuinţe.

Pe fundul cîtorva oale au fost găsite semne în formă de cerc a căror
arie de răspîndire a fost semnalată atît în Dobrogea şi în Republica
Populară Bulgaria, cît şi pe teritoriul R. P. Ungară 2 ).
1) D. V. Rosetti şi P. I. Panait, "Săpăturile din sectorul Curtea Veche",
Materiale VIII, p. 767-771.
2) Gr. Florescu, R. Florescu, P. Diaconu, "Capidava", Ed. Acad., 1958, p.
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Fig. 1. Fragmente de vase decorate prin incizie
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Fig. 2.

Ceramică

cu decor prin incizie
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Este de subliniat faptul că în aşezarea de la Piaţa de Flori, categoria
ceramicii cenuşii decorată prin tehnica lustruirii a fost extrem de puţin
întîlnită.

Urmele celor trei locuinţe semiîngropate cercetate în anii 1959-1960
confirmă existenţa unei intense aşezări din perioada feudalismului timpuriu semnalată şi în campaniile anterioare pe suprafaţa cuprinsă între
Calea Moşilor, str. Blănari, Palatul Poştei, str. Şepcari, Piaţa de Flori 1)
şi datată de cercetătorul D. V. Rosetti mai întîi în se:!. VI 2 ) şi apoi î~1
sec. IX-XI 3).
Descoperirea în pămîntul de umplutură a acestor locuinţe a numeroase oase de animale mari dovedeşte că una din ocupaţiile de bază ale
locuitorilor acestei aşezări era creşterea vitelor. Se practica de asemenea
meşteşugul prelucrării fierului fapt atestat de bucăţile de zgură întîlnite
în deosebi în locuinţa B 3 aflată pe actualul traseu al Bd. 1848.
In timp ce datele referitoare la perioada feudalismului timpuriu au
fost îmbogăţite în anii 1959-1960 cu noi descoperiri, cunoaşterea secolelor următoare a rămas incă slab documentată. Cu excepţia unor materiale arheologice din sec. al XIV-lea găsite cu ani în urmă lîngă Biserica
sft. Gheorghe Vechi 4 ), etapa de dezvoltare a relaţiilor feudale pe suprafaţa ce va deveni în a doua jumătate a veacului al XV -lea tîrgul Bucureştilor, este încă puţin cunoscută.
Cărui proces istoric se datorează scăderea bruscă a monumentelor
arheologice din sec. XII-XIV în sectorul de azi al Pieţii de Flori este o
problemă insuficient studiată pînă în momentul de faţă. Cert este faptul
că începînd cu prima jumătate a sec. XV, terenul ce va găzdui probabil
pe la sfîrşitul acestui veac zidurilor Curţii Domneşti 5 ) cunoaşte o mai
frecventă locuire. Observaţiile arheologice făcute în anii 1959-1960 au
adus date noi referitoare la această etapă a dezvoltării Bucureştilor. Astfel, la fosta intersecţie a str. Covaci cu Bd. 1848 la adîncimea de - 2,90 m
faţă de nivelul actual, a fost descoperită groapa unui bordei din sec. XV,
săpată în pămîntul castaniu. Această locuinţă avea o formă rectangulară
cu pereţii drepţi, necăptuşiţi, una din laturi avînd lungimea de 4,8 metri.
Groapa acestui bordei nu a putut fi cercetată în întregime deoarece o
parte intra sub trotuarul B-dului 1848. În pămîntul de umplutură au fost
găsite bîrne de lemn carbonizate, resturi cie nuiele, numeroase oase de
animale şi de pasăre, fragmente de vase etc. Materialul ceramic se
compune din oale cu fOIITilă globulară, lucrate la roata repede şi străchini
cu suprafaţa interioară acoperită cu smalţ. Pentru executarea acestor vase
a fost folosită o pastă bună, în compoziţia căreia s-a întrebuinţat ca
degresant nisip fin. Toate oalele descoperite în această locuinţă erau bine
1)

"Bucureştii

2)

"Studii

şi

de odinioară ... ", p. 33-34.
referate privind istoria Romîniei", Ed. Acad., 1954, vol. I, pag. 463,

fig. 6, pag. 466 fig. 8, pag. 473 fig. 14/2 ş.a.
3) "Bucureştii de odinioară", Pl. XXXI/13-17.
4) Idem, p. 148.
5) Ccrcetătorul P. S. Năsturel atribuie pe baza unui izvor hagiografic, ridicarea
Curţii Domneşti de pe Dîmboviţa lui Basarab cel Tînăr. "Cetatea Bucureştilor în
sec. XV", Comunicare expusă în cadrul Muzeului de istorie a oraşului Bucureşti mss. depus la bilioteca M.I.B.
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arse la roşu. Buza lor este înălţată, puţin trasă în afară prezentînd pe
suprafaţa exterioară şenţuiri orizontale (fig. 3/ 3-6). Torţile erau prinse
de partea superioară a buzei şi de pîntec. Fundul ocestor vase este plat

păstrînd evidentă

cul

urma s.forii cu care meşterul a desprins oala de dis-

roţii.

®

®

Fig. 3. Buze de vase sec. XV descoperite la

Piaţa

de Flori

Ceramica smălţuită este reprezentată de fragmentele unor străchini
cu piciorul inelar înălţat şi cu marginile mari răsfrînte în afară. Suprafaţa interioară a acestor vase este ocoperită cu un strat de smalţ galben
deasupra căruia s-au executat ornamente obţinute prin sgrafitare sau
prin stropire cu smalţ de nuanţă verde, brună etc.
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Pe baza materialului arheologic descoperit această locuinţă poate fi
în a doua jumătate a sec. al XV -lea.
Admiţînd zidirea Curţii Domneşti la sfîrşitul sec. al XV-lea în imediata vecinătate a acestui bordei se poate formula ipoteza că noile construcţii impuse de transformarea Bucureştilor în reşedinţă de scaun, au
fost ridicate pe locul unor modeste locuinţe săteşti.
Stabilirea Curţii Domneşti la Bucureşti a determinat o puternicfl
transformare a sectorului Pieţii de Flori de astăzi devenit centrul aşezării
orăşeneşti. Multe din dovezile acestor prefaceri au fost însă distruse cu
ocazia nesfîrşitelor schimbări edilitare care au avut loc atît în perioada
existenţei aici a palatului domnesc, cît mai ales în sec. XVIII-XIX. Urmărirea săpăturilor şantierel:or de construcţii a dovedit că terenul cuprins între turnul Bărăţiei şi Bd. George Coşbuc se prezintă ca o aglomerare haotică de ziduri şi pivniţe, datînd de la sfîrşitul sec. XVII pînă
în sec. XX. Printre aceste ziduri se mai păstrează izolate mărturii arheologice, datînd din veacurile mai îndepărtate ale istoriei oraşului Bucureşti.
Astfel, la intersecţia Bd. 1848 cu str. 30 Decembrie, sub temeliile unor
construcţii din sec. al XVIII-lea a fost descoperită o conductă de apă şi
resturile unei uliţe podite. Aflată la - 2,50 m faţă de nivelul actual conducta se compunea din olane, din lut ars, protejate de un manşon gros de
mortar cuprins între cărămizi puse vertical şi orizontal (fig. 4). 1) Ea se îndrepta spre Curtea Domnească avînd orientarea sud est-nord vest. Este
foarte posibil ca această conductă să fi făcut parte din sistemul aşa-numitei
visterii a apelor descoperită cu ocazia săpăturilor din anii 1953-1954 în
ograda bisericii Curtea Veche 2 ). Podeaua este formată din bîrne de
stejar, late de 0,25-0,45 metri şi groase de 0,12-0,15 metri, prinse pe
urşi rotunzi cu diametrul de 0,35-0,40 metri. Deasupra acestor bîrne s-a
depus un strat de pămînt negru amestecat cu paie, oase şi fragmente .de
vase, datînd de la sfîrşitul sec. al XVII-lea şi începutul veacului următor.
Lucrările de construcţii desfăşurate în anul 1960 au scos la iveală
lîngă colţul de sud-est al fostei clădiri a Pieţii de Flori urmele unei alte
uliţe podite, care pornind probabil de la Curtea Domnească se îndrepta
spre actuala str. Patria. Resturile acestui pod au fost surprinse şi în şanţul
trasat pe Bd. 1848 la - 2,30 m adîncime faţă de nivelul actual. Ele au
aparţinut unei uliţe podi te pe centru cu bîrne lungi de 2,80 metri- şi pe
laturi cu podele de cîte 1,5 metri lungime (fig. 5). Aceste bîrne erau prinse
cu ajutorul unor cuie de lemn în grinzi (urşi) de stejar puse longitudinal.
În părţile laterale bîrnele erau fixate de asemenea cu grinzi longitudinale
puse ca un fel de parapet.
Deasupra acestui pod s-a aşternut un strat de pămînt murdar amestecat cu multe paie, oase de animale şi cioburi de vase din sec. XVIII.
Pămîntul destul de mlăştinos al acestei zone a determinat pe constructorii sec. XVII-XIX să folosească la temeliile zidurilor ţăruşi şi
bîrne de lemn. Marea majoritate a clădirilor surprinse în aceste săpături
datată

1)
Pe terenul fostei Curţi Domneşti mai sînt cunoscute pînă în prezent două
conducte de apă, una surprinsă pe str. Soarelui nr. 5 şi alta în str. Şepcari şi Pasajul
FranCI2Z, "Bucureştii de odinioară", p. 158.
:!) Ibidem, p. 159.
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Fig. 4.

Uliţă podită

sec. XVII-XVIII
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şi conductă

de

apă

au la fundaţia pereţilor de cărămidă un pat de scînduri, prinse la rîndul
lor pe trunchiuri groase împlîntate în pămînt. În dărîmăturile acestor
clădiri au fost găsite unelte de producţie din fier, datînd din sec. XVIIIXIX, numeroase vase ceramice, obiecte din sticlă, monede etc. (fig. 6). Sub
pavimentul unei pivniţe aflate în apropierea bordeiului din sec. X-XI, cercetate în 1959 (B 1) s-a găsit un mic tezaur de monede din bronz, turceşti,
emise în anul 1757 în timpul sultanului Mustafa liP).

Fig. 5.

Uliţă podită

sec. XVIII

descoperită

la

Piaţa

de Flori

Observaţiile

arheologice făcute în anii 1959-1960 în sectorul Curtea
Domnească din Bucureşti, au precizat unele probleme referitoare la
existenţa aşezării din perioada feudalismului timpuriu pe acest teritoriu,
precum şi la dezvoltarea centrului orăşenesc începînd cu a doua jumătate
a sec. XV pînă în veacul al XIX-lea. Deşi s-a săpat o suprafaţă apreciabilă
nu a fost surprins nici un indiciu asupra existenţei în această zonă a cetăţii
Bucureştilor în sec. al XV-lea. Caracterul sporadic al urmelor vieţii
orăşeneşti din prima etapă a dezvoltării tîrgului Bucureştilor, se datorează în bună parte intervenţiilor ulterioare care au transformat în
mod radical aspectul topografic al centrului Capitalei. Atît în regiunea
înconjurătoare a Pieţii de Flori, cît şi pe B-dul 1848, construcţiile ridicate
după scoaterea la mezat a terenului vechii Curţi Domneşti 2) au distrus
în cea mai mare parte monumentele arheologice mai vechi.
Lucrările de sistematizare a Pieţii Unirii ce se vor executa în anii
viitori vor crea noi posibilităţi de lărgire a documentaţiei arheologice
asupra acestui important sector al Bucureştilor.

* * *
Identificarea monedelor a fost făcută de cercetătorul H. Dj. Siruni.
Florian Georgescu, Paul Cernovodeanu, Ioana Panait, "Documente privind
istoria oraşului Bucureşti", S.P.C., 1960, p. 128-129, 175-179, 187 ş.a.
1)

2)
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Fig. 6. Vase din lut, fragment de

cahlă şi sticlărie
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sec. XVIII-XIX

Sondajul arheologic din B-dul 1848 Nr. 2 *)

La 10 decembrie 1956 Comitetul Executiv al Sfatului Popular al
Capitalei a hotărît organizarea Muzeului de Istorie a oraşului Bucureşti,
în sălile clădirii din B-dul 1848 nr. 2. În vederea amenajării acestei vechi
case bucureştene, pentru găzduirea exponatelor muzeale, au fost necesare
ample lucrări de restaurare. Concomitent cu executarea acestor lucrări
a fost efectuat un sondaj arheologic în vederea stabilirii etapelor de
con8irucţii ale clădirii şi a mărturiilor de cultură material.ă aflate în acest
sector bucureştean.
Cercetările au fost întreprinse în spaţiul liber din jurul edificiului
deschizîndu-se şase secţiuni. Şanţul 1 (3 X 1 m) a fost trasat pe latura
de nord a clădirii avînd orientarea vest - sud-vest - est nord-est. După
înlăturarea unui strat de moloz modern, adîncirea şanţului s-a făcut într-un
pămînt negru de umplutură a unei gropi de mari dimensiuni. La adîncimea
de - 2,5 m-2,8 m au fost găsite cîteva fragmente de vase din sec. XVIII
a căror frecvenţă a fost însă foarte slabă. Săparea ~anţului pînă la solul
viu nu s-a putut face din cauza scurgerilor de la un canal colector.
Şanţul 2 (4 X 2 m) a fost deschis în faţa aripei de sud a clădirii la
14 metri de zidul acesteia avînd orientarea vest-sud-vest-est-nord-est.
Sub stratu] de pămînt de grădină, gros de 0,50 metri a fost găsit un
pămînt purtat cenuşiu, amestecat cu bucăţi de cărămidă, var şi cărbune.
La capătul de vest secţiunea a interceptat o conductă de apă făcută din
cărămidă şi mortar,
avînd orientarea nord nord-est-sud-vest. Sub
această conductă a apărut conturul unei gropi de formă rectangulară
umplută cu pămînt negru, oase de animale mari, cărbune, fragmente de
vase din sec. XVIII. Solul neumblat, castaniu, se află în această porţiune
la adîncimea de - 1,10 m faţă de nivelul actual.
Şanţul 3 (3,5 X 1,5 m) a fost trasat perpendicular pe latura de
sud a clădirii. Solul neumblat, castaniu, a fost găsit la 1,62 m
faţă de nivelul actual. Deasupra lui se afla un strat de pămînt negru
amestecat cu bucăţi de cărbune, care par a proveni de la un incendiu.
Acest strat era acoperit de un pavaj din pietriş şi nisip, gros de 5-6 cm
deasupra căruia s-a depus un pămînt negru măzăros, ce conţine fragmente de vase din a doua jumătate a sec. al XVII-lea. La capătul de nord
al şanţului, acesta era întrerupt de o depunere de mortar compact provenită de la lucrările de refacere a unei clădiri din cărămidă. S-au succedat apoi pînă la nivelul actual şase straturi de pămînt amestecat cu
mortar bucăţi de cărămidă, cioburi, din sec. XVIII-XIX.
Cercetările arheologice efectuate pe terenul din B-dul 1848 nr. 2,
au dovedit că actuala clădire ridicată în anii 1833-1834 1) păstrează la
temelii urmele unor construcţii anterioare. Şanţul 4, deschis în faţa aripei
de sud a edificiului, a surprins la - 0,15 m sub nivelul actual, zidurile
unor încăperi şi unei pivniţe (fig. 7). După evacuarea stratului de moloz,
de la suprafaţă gros de 0,85 metri, a fost dezvelită podeaua din cărămizi,
a acestor încăperi. Aşternute pe un strat de nisip, cărămizile acestui pa*) La aceste cercetări a participat şi M. Sînpetru cercetător la Institutul de
arheologie al Acad. R.P.R.
1) Florian Georgescu şi Paul Cernovodeanu, "Muzeul de istorie a oraşului Bucureşti, S.P.C. 1960, pag. 19.
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viment ~au fost ~ir:iţi~l. dispuse în rînduri de cîte două pe lung, alternînd
cu un nr:d de car~z1 pe lat. În momentul dărîmării locuinţei, pavimentul
se afla Intr-un 1nruntat stadiu de degradare, multe din cărămizi fiind
roase, altele deranjate sau înlocuite cu fragmente de cărămidă de diferite
dimensiu~n~. Sub s!ra!ul de nisip al podelei, în partea sudică a şanţului 4,
a fost gasit un pamint brun care conţine fragmente de vase din sec.
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al XVIII-lea. Sub acest strat urma un pămînt negru, amestecat cu cărbune
şi apoi solul castaniu neumblat. În partea de nord şanţul 4 a interceptat
zidul unei pivniţe orientat est-vest. Construit din cărămidă cu dimensiunile de 29 X 15,5 X 4 cm zidul acestei construcţii avea o grosime
de 0,75 m. Rosturile groase de 4-5 cm erau umplute cu mor-tar rezistent
în compoziţia căruia se găseşte n1ult var şi pietriş. În partea interioară,
din zidul lateral lua naştere bolta încăperii sprijinită pe dublouri. Şan
ţul 4 a surprins un astfel de dublau lat de 1 m şi gros de 0,29 m. Zidul de
sud al pivniţei ies.e de sub actuala clădire, pe o lungime de 7 metri, ţesîn
du-se cu zidul de est într-un unghi drept.
Construirea acestei pivniţe s-a făcut pe locul unei clădiri din paiantă,
mistuită de un incendiu. Pentru ridicarea zidurilor, constructorii au săpat
un şanţ lat de 1,35 metri, care a perforat un strat de pămînt amestecat cu
chirpic, arsură, cărbune, cenuşă şi fragmente de vase ce pat fi datate la
sfîrşitul sec. XVI şi începutul veacului următor. Se remarcă cioburile unei
farfurii cu picior inelar înălţat, cu suprafaţa inter-ioară, acoperită cu smalţ
lucios, în care se disting nuanţe de galben cu pete maron şi verde deschis.
A fost găsit de asemeni un fragment de cahlă plată nesmălţuită, avînd în
relief un motiv geometric. Existenţa unor gropi, provenite de la clădirile
anterioare, a determinat pe constructori să întreprindă mai întîi nivelarea
terenului, fapt pentru care s-au folosit atît resturile clădirii incendiate,
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cît şi un strat de pămînt negru purtat. După materialul ceramic, descoperit
în şanţul 4, reiese că această pivniţă a fost ridicată la începutul sec. XVII.
Dintr-o serie de documente referitoare la mahalaua Colţei, rezultă că pe
terenul actualei clădiri a IVIuzeului de Istorie a Oraşului Bucureşti, exista
la începutul sec. al XVII-lea casele judeţului Seman, transmise apoi cronicarului Stoica Ludescu 1). În cursul sec. XVIII vechilor clădiri li s-au adău
gat camerele dep e latura de sud, care, au fost surprinse cu ocazia sondaJUlui arheologic din anul1958. Zidul sudic al acestor clădiri lat de 0,60 metri
are orientarea paralelă cu acela al pivniţei. De el sînt ţesute zidurile laterale ale încăperilor adosate la peretele beciului. Pe pavimentul de cărămidă
al acestor camere au fost găsite fragmente ceramice din sec. XIX, iar într-una din încăperi, cărămizile innegrite ale unei sobe. Confirmînd unele
ştiri documentare 2) observaţiile arheologice dovedesc că în primele
decenii ale secolului al XIX-lea clădirile ridicate la începutul secolului XVII au fost dărîmate, în locul lor ridicîndu-se în 1833-1834 zidurile actualului edificiu.
Caracterul restrîns al acestui sondaj impus atit de spaţiul mic afectat
cercetărilor, cît şi de intensa activitate a şantierului de construcţii nu a
permis extinderea săpăturilor în care s-ar fi putut eventual surprinde
dovezi de locuire şi mai veche decît sec. al XVI-lea. Cercetările desfăşu
rate în cursul aceluiaşi an în curtea Spitalului Colţea, au dovedit că acest
teritoriu este locuit încă de la sfîrşitul sec. al XV-lea 3 ), situaţie care ar fi
posibilă şi pentru partea de vest a actualului Bulevard 1848.

* *

Şantierul

noua

sală

:;o

a Palatului R.P.R.

Unul din numeroasele cartiere ale Bucureştilor care a primit în anii
puterii populare un aspect radical schimbat este şi sectorul aflat în jurul
actualei săli a Palatului R.P.R.
In locul unor clădiri minuscule aflate într-un dezacord arhitectural
dezgustător, a fost ridicată în anii 1959-1960 cea mai modernă şi încăpă
toare sală din patria noastră înconjurată de un ansamblu de blocuri care
dau actualei pieţi un aspect impunător. Terenul pe care s-a ridicat în zilele
noastre acest armonios complex arhitectural a aparţinut cu aproape trei
secole în urmă mahalalei Popei Stoica, mai tîrziu cunoscută sub numele
de Brezoianu şi mahalalei Stejaru. Înfiripate probabil în a doua jumătate
a veacului al XVII-lea între zona plină de izvoare şi mlaştini a proprietăţilor lui Dura şi întinsele vii ale mănăstirilor Mărcuţa şi Sărindar, aceste
mahalale reprezentau la începutul sec. XVIII limita nordică a oraşului
----/

"Şantierul

1)

gescu
2)

3)

şi

arheologic Bucureşti", Materiale VII, pag. 657 şi Florian GeorPaul 02rnovodeanu, op. cit., pag. 16.
Florian Georgescu şi Paul Cernovodeanu, op. cit., pag. 19.
"Şantierul Arheologic Bucureşti", Materiale, VII, pag. 672.

151
https://biblioteca-digitala.ro

Bucureşti.

Primele menţiuni scrise despre existenţa lor datează din ultimul
deceniu al sec. al XVII-lea. Astfel, într-un document din 20 decembrie 1691
este amintită mahalaua Stejaru 1 ). Cealaltă mahala, constituită probabil în
aceeaşi perioadă, apare menţionată într-un document din 27 martie 1693 2 ).
Ca şi la celelalte margini ale oraşului, mahalalele Stejaru şi Popa
Stoica au fost formate la început din locuinţele modeste ale unor orăşeni
de rînd. Către sfîrşitul sec. al XVII-lea ca urmare a sporirii numărului
boierilor din ţară aşezaţi pe lîngă Curtea Domnească are loc şi aici un susţinut proces de deposedare a locuitorilor săraci :1). La 11 octombrie 1693
Vergo mare portar îşi măreşte suprafaţa proprietăţilor sale din mahalaua
"bisăricii ci se cheamă <Popa Stoica> Sterpul" cu 25 de stînjeni prin dărî
marea caselor lui Stoia ceauş de saragelii şi Tudor sarageau 4 ). La 8 martie 1703 Pătraşco Brezoianu mare şetrar "neavăndu loc ca să-şi facă case
aici în Bucureşti" primeşte din partea lui Constantin V odă Brîncoveanu o
întinsă suprafaţă de pămînt în mahalaua Popa Stoica 5). Stabilirea Brezoienilor în această parte a oraşului s-a făcut prin deposedarea locuitorilor de
rînd fapt dovedit şi de hrisovul domnesc care menţionează că "cei ce s-ar
afla cu niscare case făcute pre acestu locu, pentru aceia am datu domnia
mea voe boiarinului domnii mele ce scrie mai sus, s.ă aibă a se tocmi cu acei
oameni şi să le plătească numai lemnele" ... Exceptînd marile proprietăţi
ale Brezoienilor, ale Creţuleştilor, ale lui Oprea mare şetrar şi pe acelea
ale unor feudali mai mărunţi ca Mănăilă Căpitanul şi alţii, mahalalele
acestea erau ocupate şi în sec. XVIII de meşteşugari, mici negustori, ostaşi,
populaţie nevoiaşă în rîndul căreia sînt semnalaţi în primele decenii ale
sec. al XIX-lea sacagii şi vizitii 6 ). Deşi relativ întinsă mahalaua Brezoianu
se compunea în 1789 din 25 de case 1 ), iar pe la 1810 în cele 29 locuinţe
cartagrafiate trăiau 64 de bărbaţi şi 77 femei 8 ). Mahalaua Stejaru număra
la începutul sec. al XIX-lea 43 de case cu 326 locuitori 9 ).
Ţinînd seama de informaţiile documentare cercetările arheolosrice întreprinse concomitent cu lucrările de construcţii au urmărit în afara depistării şi salvării unor vestigii arheologice şi confirmarea pe teren a izvoarelor scrise. Observaţiile arheologice au dovedit faptul că începuturile vieţii
orăşeneşti pe terenul înconjurător sălii Palatului R.P.R., datează din sec.
al XVII-lea. Pretutindeni, sub stratul de umplutură modernă a fost semArhivele Statului Bucureşti, Mănăstirea Zlătari, XVI/89.
Arhivele Statului Bucureşti, A. N. CLXXVII/9 şi St. Olteanu, "Meşteşugurile
in Bucureşti în sec. XVI-XVII", Studii an XII (1959), nr. 5, pag. 107.
3
) Acest proces este semnalat şi în alte mahalale ale Bucureştilor. Astfel în
anul 1696 Ianache Văcărescu primeşte din partea lui Constantin Vodă Brîncoveanu
loc în mahalaua bisericii "Dintr-o Zi", prin deposedarea locuitorilor de rînd. (Florian
Georgescu, Paul Cernovodeanu, Ioana Panait, "Documente privind istoria oraşului
Bucureşti", S.P.C., 1960, pag. 56-59) şi Ioana Panait, "Casa lui Ianache Văcărescu din
mahalaua bisericii "iDntr-o Zi" (Mss). La sfîrşitul sec. al XVII-lea tabacii aflaţi în
porţiunea de început a Căii Victoriei de azi au fost mutaţi în afara oraşului spre mă
năstirea Radu Vodă terenurile lor fiind împărţite fam,liilor boiereşti. Paul Cernovodeanu şi Nicola<2 Vătămanu, "Tabacii din Bucureşti în veacul al XVII-lea" (Mss).
~) Florian Georgescu, Paul Cernovodeanu, Ioana Panait, "Documente ... ",
pag. 53-55.
!i) Idem pag. 66-68.
G) Arhivele Statului Bucureşti, Ad. vechi, 1388/1830, Fila 4.
7)
Gazeta Municipală, an IV, (1935), nr. 187.
R) Biserica Ortodoxă Romînă, 1907, XXX/5, pag. 602.
!l) Idem, 602-603.
1)
2

)
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nalat un strat de pămînt negru, gros de cea. 0,80 metri, in care se aflau
fragn1ente de vase, elin lut, resturi de obiecte de uz casnic, chirpie, bucăţi
de cărămidă, şi altele. Este de menţionat faptul că pe cînd resturile culturii materiale din sec. al XVII-lea au fost destul de rare, cele din veacul
următor au avut o frecvenţă mai
mare. Solul viu, un strat de pămînt
castaniu, a fost găsit la -0,951,20 m faţă de nivelul actual.
Unul elin punctele mai im portante al cercetărilor arheologice
din acest sector l-a constituit terenul din jurul intersecţiei str. 13 Decembrie cu str. Alecu Constantinescu. Aflată în directa vecinătate
a traseului fostului Pod al Mogoşoaiei: suprafaţa aceasta a cunoscut probabil şi primele aglomerări
de locuire feudală la începutul sec.
al XVIII-lea. Importanţa ei în ansamblul vieţii orăşeneşti a sporit
concomitent cu cretşerea rolului
Podului din apropiere. Măsurile
domneşti de deposedare a orăşeni
lor mărunţi şi de stabilire a curţi
lor boiereşti în mahalaua Popii
Stoica au afectat în primul rînd
porţiunile din vecinătatea Podului
Mogoşoaia. Aici s-au ridicat la începutul sec. al XVIII-lea casele lui
Pătraşco Brezoianu, pe la jumă
tatea aceluiaşi veac, casele lui
Toma Creţulescu şi al tele.
Fig. 8. Detaliu de zidărie la beciul
Săpăturile efectuate cu ocazia
din sec. XVIII
lucrărilor de construcţii au scos la
iveală urmele unor clădiri din cărămidă datînd din sec. XVIII. Astfel sub
temeliile actualului bloc nr. 6 a fost găsită o pivniţă din cărămidă. Ocupînd
o suprafaţă de cea. 125 mp această construcţie avea şapte încăperi dispuse
în jurul a trei culoare. Zidurile groase de 0,50-0,60 metri erau făcute din
cărămidă (26 X 13 X 4 cm) prinsă cu mortar slab care conţine mult nisip.
(fig. 8). La două din camerile pivniţei tavanul se prezenta în formă de boltă
realizată din cărămizi puse pe cant în sistemul "coadă de rîndunică" (fig. 9).
În sec. al XIX-lea deasupra pivniţei au fost ridicate ziduri noi păstrate
în parte pînă la ultimele lucrări de sistematizare a acestui sector.
Urme ale unor construcţii din sec. XVIII au apărut şi la cea. 50 metri
vest de pasajul Creţulescu. Săpăturile de fundaţie ale Blocului 8 au surprins temeliile casei ridicate pe la jumătate sec. XVIII de către Toma
Creţulescu mare ban 1).
1)
reşti".

N. Stoicescu "Repertoriul bibliografic al monumentelor feudale
Ed. Acad. 1961, pag. 67.

din

Bucu-
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Stabilirea familiilor boiereşti în aceste mahalale a impus înlocuirea
modestei biserici din lemn a Popii Stoica menţionată în documente în
anul 1701 1) cu o construcţie de cărămidă cunoscută sub numele de
biserica Brezoianu. Din textul pisaniei aflată la dreapta uşii de intrare,
reiese că acest edificiu a fost terminat în octombrie 1710 de către vel clu-

Fig. 9.· Cheia boltii uneia din

încăperile

beciului

din sec. XV III
Mănăilă Mărăcineanu şi vel vistier-ul Şerban Bujoreanu pe locul
dăruit de Pătraşco Brezoianu 2 ). Săpăturile care au afectat în special
partea de vest a acestei clădiri au permis cîteva observaţii asupra tehnicii
de construcţii. Deşi ridicată pe un teren destul de mlăştinos ea a păstrat
încă masivitatea edificiilor din sec. al XVII-lea. Zidurile laterale afundate

cerul

la cea. 1,50 metri sub nivelul actual aveau o grosime de 1,40 metri. Ele au
fost aşternute pe un pat de mortar gros de 3-4 cm sub care, pentru o mai
1) G. Ionescu-Gion, "Istoria Bucureştilor", Buc., 1899, pag. 210, ap.
Cond.
Brîncov. 1697.
:!) N. Iorga, "Inscripţii din bisericile Romîniei", fas. 1, Buc., 1905, pag. 293.
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deplină

stabilitate a zidului erau bătuţi ţăruşi de lemn, ale căror diametre
variau între 8-12 cm. Deasupra patului de mortar au fost aşezate în zid
în lungul acestuia două rînduri de bîrne de stejar - tiranţi -cu dimensiunile de 20/20 cm. Cărămida bine arsă a fost fixată cu mortar ce conţine
mult var şi pietriş care a dat zidului o puternică rezistenţă.
Trecîndu-se la cercetarea tindei lăcaşului şi a terenului înconjurător
acesteia au fost semnalate 17 morminte ce aparţineau sec. XVIII-XIX.
Sub podeaua tindei a fost găsit un pămînt de umplutură amestecat cu
bucăţi de cărămidă, oseminte şi altele. Deşi suprafaţa acestei încăperi era
destul de mică, numărul celor înhumaţi sau reînhumaţi aici a fost de
nouă, fapt care a făcut ca unele din morminte să fie puternic deranjate.
Inventarul arheologic descoperit la aceste morminte este format din obiecte
de podoabă - inele, cercei, mărgele - resturi vestimentare - bucăţi de
stofă, fluturaşi de ie, nasturi, monede, diverse obiecte.
Astfel, la M 4 descoperit în tinda bisericii a fost găsit un inel sigiliu cu
pecetea mare avînd redată în relief stema unei familii feudale (fig. 10/1).
De o parte şi de alta a unui scut pe care este înscrisă o cruce se află doi
scorpioni stilizaţi, care ţin deasupra lor o coroană. În partea de jos a discului sînt înscrise sub două frunze de laur literele I1 K. Obiectul este făcut
dintr-un aliaj argintat avînd bara groasă de 0,7 cm şi pare a fi executat
în sec. XVIII.
Un alt inel sigiliu din argint a fost găsit la M 0 aflat tot în tinda bisericii. Pecetea este elipsoidală avînd gravată pe mijloc o cruce încadrată la
stînga de un steag desfăşurat iar la dreapta de un steag strîns. Pe cîmpul
rămas liber în partea stîngă sînt executate literele M K, iar pe partea
dreaptă K .n. Sub o frunză de laur care susţine crucea şi cele două steaguri
se află litera K. (fig. 10/2). Inelul este destul de stîngaci realizat şi pare a
fi făcut la sfîrşitul sec. XVIII şi începutul sec. XIX.
Multe obiecte de podoabă descoperite la mormintele din jurul
bisericilor Brezoianu şi Stejaru datează din sec. XIX. Cele mai frecvente
monede întîlnite cu această ocazie sînt Kreuzer-ii austried emişi în primele decenii ale sec. XIX. Una din aceste piese, din 1816, a fost semnalată
şi la un mormînt de femeie (M 10 ) care păstra la un deget un inel de alamă
aurie avînd în montură o piatră verde rotundă de calitate inferioară. Lîngă
craniu s-a găsit un cercei compus dintr-un corp pătrat, în mijlocul căreia
este n1.ontată de asemeni o piatră ovală verde. De acest corp erau prinşi
trei pedunculi care aveau la partea inferioară cîte o piatră mică verde
(fig. 10/3). De la mijlocul sec. XIX datează şi alte două inele din argint.
Primul, a fost întîlnit la mîna dreaptă a lui M 11 şi are săpat pe discul sigiliului numele TIAI1KO şi anul 1857. Cel de al doilea inel are înscris pe
sigiliul dreptunghiular cu colţurile tăiate o cruce şi două linii ce se întîlnesc la baza acesteia şi literele fM. În partea de jos este marcat anul 1857
(fig. 10/4). Printre celelalte obiecte descoperite se mai pot aminti 21 de
bumbi de bronz găsiţi la M 15 , o foarfecă, cuie de sicriu lucrate de meşteri
fierari şi altele.
Majoritatea mormintelor descoperite în jurul celor două edificii datează de la sfîrşitul sec. XVIII şi prima jumătate a sec. al XIX-lea. în
general, inventarul descoperit confirmă faptul că cei mai mulţi dintre înmormîntaţii în jurul acestor biserici proveneau din rîndul meşteşugarilor,
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a negustorilor şi a populaţiei nevoiaşe a mahalalelor. Prefacerile continui
care au avut loc în a doua jumătate a sec. XIX şi în primele decenii
ale veacului XX, au făcut ca urmele modestelor aşezări ale locuitorilor de
rînd din aceste mahalale să dispară aproape cu desăvîrşire. Deşi lucrările
de excavaţii au afectat suprafeţe apreciabile nu s-a putut identifica nici

®

Fig. 10. Obiecte

găsite

pe

Şantierul

noii

săli

a Palatului R.P.R.

una din locuinţele din paiantă care desigur se aflau în sec. XVII-XVIII
pe acest teren.
De o reală importanţă pentru studierea circulaţiei monetare în Bucureşti, în perioada de descompunere a relaţiilo~ feudale, a fost descoperirea
unui tezaur monetar şi a unui grup de 22 monede. Depus sub pardoseala
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bisericii Stejaru la adîncimea de - 0,40 metri, tezaurul se compune din
piese de argint turceşti, ruseşti şi austriace şi monede de aur turceşti şi
belgiene. Cu participarea muncitorilor şantierului au fost găsite 315 taleri
de argint turceşti, 2 monede ruseşti şi 2 austriece precum şi 25 monede de
.aur 1 ). Ceea ce constituie o caracteristieă a- pieselor de argint este faptul
că eJe au avut o circulaţie restrînsă fiind foarte bine conservate (fig. 10/5).
Acest fapt pare a confirma ipoteza datării tezaurizării monedelor în perioada războiului ruso-turc din anii 1806-1812.
Grupul de 22 monede este alcătuit din aocele turceşti bătute în timpul
sultanilor Mahmud I, Mustafa III şi Hamid I, în perioada 1730-1774 2 )
şi par a fi aparţinut unei salbe. Cu ocazia ridicării fundaţiilor blocului 2,
a fost descoperit un vestigiu epigrafic care constă dintr-un fragment de
piatră funerară lung de 1 metru şi lat de 0,27 m (fig. 10/6). Pe una din
feţe a fost săpat un text din care s-au mai păstrat următoarele :
ARMEE
GESTELL
VONSEINER
GEMAHLIN
1812 DEN
28FBR

Armată
aşezat

de către
soţia

1812la
28 f-<-<~>br-<-<Uarie»·

După

resturile de uniformă găsite în groapa de mormînt rezultă că
această piatră a fost pusă la căpătîiul unui ofiţer aflat probabil în armata
rusă şi decedat la Bucureşti în februarie 1812.
Observaţiile arheologice efectuate cu ocazia lucrărilor de construcţii
pe terenurile ce au aparţinut cu trei secole în urmă, mahalalelor Brezoianu şi Stejaru, deşi sporadice au adus unele contribuţii la cunoaşterea
acestui sector bucureştean. Ele au dovedit în mod incontestabil că cele
mai vechi urme de existenţă feudală pe acest teritoriu aparţin veacului XVII. Prefacerile care au intervenit ulterior au distrus în cea mai
mare parte urmele locuitorilor de rînd, ceea ce a rămas pînă la zilele
noastre fiind temeliile unor clădiri aparţinînd proprietăţilor boiereşti sau
lăcaşelor de cult şi acestea destul de puţin concludente.

* * *'

Sectorul

Piaţa

Splaiului

În vara anului 1959, cu ocazia lucrărilor şantierului de locuinţe din
Piaţa Splaiului au fost descoperite resturile unor construcţii feudale tîrzii.
La intervenţia Muzeului de istorie a oraşului Bucureşti, lucrările con1) Taierii turceşti sînt emişi între anii 1789-1806 în timpul sultanului Selim III.
Cele două monede ruseşti sînt bătute de Ecaterina II, iar acele austriece de Maria
Tereza. Din cele 25 piese de aur, 18 sînt emisiuni turceşti din perioada 1730-1803
iar restul napoleoni belgieni din anii 1808-1809. Identificarea pieselor turceşti a fost
făcută de H. Dj. Siruni.
2) Identificare de H. Dj. Siruni.
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structorilor au fost întrerupte şi s-a trecut la cercetarea arheologică a
acestor monumente. Ele constau dintr-o porţiune a unei încăperi dotate
cu citeva conducte şi un fragment de canal de scurs apă aflat la cea. 25 m
sud-vest. Ambele obiective au fost tăiate de şanţurile de fundaţie ale unei
clădiri începută în anul 1912 pe acest teren.

s~ora:~$(1
Fig. 11. Planul

construcţiei

sec. XVIII

descoperită

în

Piaţa

Splaiului

Zidul încăperii surprins pe o înălţime de 0,95 metri a fost ridicat pe
un strat de mortar aşternut în pămîntul brun roşcat neumblat. El este
făcut din cărămidă adesea fragmentară, prinsă cu mortar bogat în nisip
şî pietriş. Ceea ce constituie o caracteristică a acestui zid este forma lui
sinuoasă dată de laturi scurte ce se întretaie în diferite unghiuri. Două
abside semicirculare par a indica colţurile de nord-vest şi sud-vest ale
acestei construcţii (fig. 11). În vederea fortificării zidului constructorii au
amenajat la temelia lui pe partea exterioară branşamente din cărămidă.
Podeaua acestei încăperi era formată din plăci de piatră calcaroasă,
îmbucate între ele prin şenţuiri laterale (fig. 12). Majoritatea acestor dale
au forma dreptunghiulară cu laturile de 0,75 X 0,80 metri şi grosimea de
0,08 metri. Ele au fost puse pe un postament format din patru rînduri de
cărămizi. Pe cînd rosturile între cărămizi sînt foarte mici, legătw'a între
rînduri este realizată cu straturi groase de mortar. Pentru stabilitatea
acestui postament s-au folosit bîrne de lemn late de 0,08-0,010 metri şi
groase de 0,05-0,06 m dispuse perpendicular. În lăcaşurile acestor tiranţi
s-au mai păstrat urme de lemn putrezit şi resturi de cuie din fier. Pe o
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înălţime

de 0,50 metri de la podea pereţii laterali fusese căptuşiţi cu plăci
de piatră prinse de zid cu un strat gros de mortar (fig. 13).
Construcţia de sub temeliile blocurilor din Piaţa Splaiului a fost amenajată pentru păstrarea unei cantităţi de apă, fapt dovedit şi de cele patru
conducte ce însoţeau încăperea. Dintre acestea, una fiind mai departe de
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Fig. 12
şanţul

temeliei zidului modern, s-a păstrat pe o porţiune de cea. 3 metri.
Această conductă (C 1 ) însoţeşte zidul absidei de nord la distanţa ,de
cea. 0,50 metri şi este formată din olane, legate între ele prin îmbucare,
protejate cu un manşon gros de mortar prins între două cărămizi dispuse
oblic (fig. 14). Conducta 2 porneşte se pare din cea exterioară şi străbate
jumătate din încăpere. Ea este realizată tot din olane, lungi de
0,30-0,31 m, acoperite cu un strat de mortar peste care au fost aşternute
plăcile de piatră. în mijlocul încăperii conducta se termină într-un orificiu tăiat in două din dalele podelei. De la celelalte conducte au fost
păstrate numai porţiunile prinse în zidul încăperii.
Olanele din care sînt realizate aceste conducte au fost făcute dintr-o
pastă cu nisip fin bine arsă, avînd suprafaţa interioară acoperită cu un
strat subţire de zmalţ de culoare verde, galben sau maron. Impermiabilitatea podelei şi a pereţilor, verificată şi cu ocazia lucrărilor de salvare din
1959, existenţa celor 4 conducte precum şi evidentul proces de clivare al
dalelor de piatră sub influenţa unei puternice umidităţi întăresc ipoteza
că această construcţie a fost ridicată pentru a păstra o cantitate de apă. La
această concluzie duce şi descoperirea în partea de sud-vest a încăperii
a unui fragment de canal făcut tot din cărămidă. El se compune din
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2 piloni verticali din care ia naştere o boltă neregulată a cărei parte exterioară este acoperită cu un strat de mortar ce conţine mult nisip (fig. 15).
In timp ce pilonii sînt executaţi din bucăţi de cărămidă, bolta este realizată din cărămizi întregi ce au dimensiuni identice cu cele care compun
postamentul dalelor de piatră ale încăperii. După orientarea canalului se

Fig. 13. Partea de sud-vest a

construcţiei

sec. XVIII din

Piaţa

Splaiului

poate presupune că el străbătea porţiunea de pămînt înconjurată de bucla
albiei Dîmboviţei în acest sector. Debitul lui de apă era destul de mare
ţinînd seama de faptul că diametrul era de 0,65 m iar înălţimea de 0,60 m.
Pe fundul canalului, deasupra unui strat de pietriş folosit probabil drept
paviment, s-au depus stratud de mîl groase de 0,35-0,40 m. Această masivă sedimentare pare a indica faptul că prin canal a curs o cantitate de
apă destul de mare, provenită direct din albia Dîmboviţei. Galeriile subterane ale clădirii începută în anul 1912 au distrus eventualele legături
între încăperea cu conducte şi canal. Considerăm totuşi că nu poate fi o
greşeală în a socoti cele două obiective ca făeînd parte dintr-un complex
unitar.
Descoperirea din Piaţa Splaiului pune o serie de probleme legate de
data ridicării acestor construcţii, de utilitatea şi tehnica funcţionării lor.
Deşi condiţiile de lucru au fost extrem de anevoioase s-a urmărit încă
de la începerea cercetărilor stabilirea unor repere cronologice. Pămîntul
fi~nd foarte deranjat nu s-a putut surprinde o situaţie stratigrafieă certă
decît sub conducta 1. La ·- 0,45 metri faţă de baza acesteia a fost găsit un

160
https://biblioteca-digitala.ro

:.trat de

pămînt

castaniu, neumblat, în care s-au afundat temeliile zidului
incăperii. Deasupra acestui strat s-a depus un pămînt cenuşiu ce conţine
fragmente de vase, bucăţi de chirpic pe care se mai păstrează urme de
pari şi nuiele, oase de pasăre calcinate, etc. Dir. materialul arheologic
descoperit în acest pămînt rezultă că pe acest teren se ridicau la începutul

Fig. 14 Conducta 1 şi zidul construcţiei din sec. XVIII din Piaţa Splaiului

sec. al XVI-lea construcţii din paiantă, probabil bordeie, distruse în urma
unui incendiu. În timp ce conducta 1 este amenajată deasupra acestui strat
nemai avînd sub ea nici un alt nivel arheologic, în porţiunea conductei 4
s-a constatat că zidul încăperii taie un strat de pămînt gros de 0,25 metri,
amestecat cu bucăţi de cărămidă, mortar şi cioburi din sec. XVIII. Astfel
situaţia stratigrafică precum şi tehnica construcţiei la care este evident:;!
folosirea unui mortar slab cu mult nisip, indică ridicarea acestui complex
arhitectural în decursul sec. al XVIII-lea.
Într-o fază iniţială a cercetărilor s-a crezut că aceste resturi pot fi
atribuite unei băi 1) ridi·cată în apropierea caselor construite în 1708 de
1)

Il -

P. I. Panait,

"Săpăturile din

Piaţa Splaiului",

c. 2H53

Materiale, VIII, p. 788-790
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mar~le spătar

Toma Cantacuzino 1 ). In sprijinul acestei ipoteze, formulată
pornind de la constatarea existenţei unei încăperi amenajată pentru a perrnite circulaţia condiţionată a apei era şi faptul că în perioada dintre prim:c1
domnie a lui Grigore Matei Ghica (1733-1735) şi anul 1749, fostele case
ale spătarului Toma Cantacuzino dăruite de lan Vo'"Hl 1\lfqvrr·:'l·"'~"~t- 111l

Fig. 15. Canal de

apă

Iordache Creţulescu la 15 septembrie 1718 2 ) fuseseră transformate în
local de găzduit dregătorii străini, trecători prin Bucureşti. Cum majoritatea acestora era formată din slujbaşi turci, în preocupările cărora băile
aveau un deosebit rol 3 ), s-a crezut că în prima jumătate a sec. al XVIII-lea
a funcţionat aici un stabiliment de acest gen.
Incheierea lucrărilor şi cercetarea unor documente şi planuri referitoare la istoricul sectorului Pieţii Splaiului a permis formularea unor noi
interpretări a rolului construcţiilor descoperite. Este cunoscut faptul c.:\
după 1749 clădirile de pe acest teren au trecut, în urma unui schimb, în
proprietatea logofătului Constantin Brîncoveanu, care s-a preocupat de
repararea lor. I1nportante lucrări de înnoire şi de ridicare de noi construcţii
-- - -- - - - ---~

N. Stoicescu, "Repertoriul bibliografic al monumentelor feuiale din Buct~
Ed. Acad., 1961, p. 66.
:1) "Documente privind istoria oraşului Bucureşti", S.P.C., 1960, p. 76-79.
3 ) A. De la Motraye, "Voyages ... ", London, vol. 1, p. 108, ap. P. Cernovodeanu,
"Istoria Bucureştilor prin călători". Mss. depus la Biblioteca M.I.B.
1)

reşti " ,
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au avut loc sub îngrijirea lui Nicolae Brîncoveanu în a doua jumătate a
sec. al XVIII-lea. Planul întocmit de ofiţeri topografi din armata rusă
la 1770 menţionează această casă printre clădirile de seamă ale Bucureşti
lor 1). Ea era înconjurată de o vastă grădină, care trecea şi dincolo de albia
Dîmboviţei 2). După războiul ruso-turc din anii 1768-1774 Nicolae Brîncoveanu poseda pe partea stîngă a rîului un parc bine întreţinut în care se
afla şi un chioşc poleit menţionat în însemnările călătorului englez Thomas
Hoppe ca una din atracţiile proprietăţilor acestui mare feudal 3). Acest
parc era întreţinut de grădinari specializaţi, dintre care unul, Matei, este
menţionat într-un document din 23 februarie 1775 4 ).
Cele două planuri ale oraşului Bucureşti, întocmite de austrieci la
sfîrşitul sec. al XVIII-lea- planul lui Franz Purcel şi Ferdinand Ernstînscriu pe a.cest teren palatul lui Nicolae Brîncoveanu şi parcul amenajat
cu alei ce converg într-un rond. În lumina acestor izvoare rolul construcţiilor descoperite în vara anului 1959 în Piaţa Splaiului apare mai bine
conturat. Ele par a fi aparţinut unui mare havuz care alături de chioşcul
mai sus menţionat constituiau interesante elemente de decor ale grădinilor
brîncoveneşti de pe acest teren 5 ).
Suprafaţa acestui havuz era destul de mare ţinînd seama de fap·~ul
că porţiunea rămasă acoperă cea. 22 mp ea reprezentînd mai mult de 1/4
din întinderea totală. O probl_emă importantă a funcţionării construcţiei
era aceea a aducerii şi evacuării apei. Fără îndoială că baza de alimentare
o constituia albia Dîmboviţei care se afla în apropiere. Apa era adusă probabil prin canalul al cărui fragment a fost semnalat in partea de sud est a
construcţiei şi de aici prin conducte. In urma unei experienţe făcute în
1959 s-a constatat că apa curge prin conducta I şi trecînd prin cea radiară (C2) se îndreaptă spre mijlocul încăperii unde a fost surprins şi orificiul tăiat în dalele de piatră. Acest fapt lasă să se întrevadă posibilitatea
funcţionării havuzului pe principiul fîntînilor arteziene. In acest caz trebuie admisă existenţa, undeva, probabil lingă malul rîului, a unui turn de
ridicare a apei. Evacuarea era fă,cută tot prin conducte fapt dovedit de conducta 3 în care apa curge în sensul dinlăuntru spre afară.
Construcţia aceasta a funcţionat probabil pînă în prima jumătate a
secol. al XIX-lea cînd terenul trece în posesia lui Grigore Brîncoveanu 6 ).
Noul proprietar 1nai puţin animat de gustul de fast ce-l caracteriza pe
Nicolae Brîncoveanu a renunţat probabil la havuzul grădinii, distrugînd
chiar o bună parte din el. Pe latura de est a construcţiei menţinute pînă
astăzi a fost găsită o groapă, care, deranjînd patul de cârămizi ce adăpostea
dalele de piatră, se afunda în pămîntul castaniu. In această groapă tăiată
cam în mijlocul suprafeţei havuzului, au fost găsite în afara unor bucăţi
1)

I. Ionaş.cu, Planul cartografic inedit al oraşului Bucureşti din anul 1770".

Studii an. XII (1959), nr. 5, p. 113-131. O copie a acestui plan se află la Muzeul de
istorie a oraşului Bucureşti.
:.!) Intr-un document din 23 februarie 1775 se menţionează de către N. Brîncoveanu că în t"mpul războiului din 1768-1774, nemaiputînd îngriji partea de gră
dină de peste Dîmboviţa a hotărît să o vîndă lui Gr. Razu. Document original romînesc, hîrtie, în colecţia Dr. N. Vătămanu.
3 ) "Anastasius sau Memoriile unui grec". Romînul, an. V (1861) nr. 12.
~) Documentul amintit din colecţia Dr. N. Vătămanu.
~') Această jpoteză a fost propusă şi de arhitect prof. Horia Teodoru.
1;) N. Stoicescu, op. cit., pag. 67.
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cărbune două vase : o căniţă şi un vas mare de grădină acoperit cu
smalţ galben şi pete verzi care pot fi datate la sfîrşitul sec. al XVIII-lecl
şi la începutul veacului următor. Deasupra fostului havuz s-au ridicat
construcţii noi ale căror z.iduri au fost găsite in apropiere şi care par
a fi aparţinut ultimei faze a existenţei edificiilor feudale pe acest teren.
lntr-un raport întocmit în iunie 1912 cu ocazia demolării ruinelor acestor
case se menţionează faptul că în afara temeliilor lor au mai fost g.ăsite
citeva ziduri care nici nu aparţineau zidăriei propriu-zise a clădirii 1) şi
CCJ.l'e nu au fost distru~e. Este greu de precizat dacă era vorba de complexul de ziduri surprinse cu ocazia lucrărilor din anul 1959 sau de alte
temelii de construcţii r.ămase pe acest teren.

de

Construcţia descoperită

în Piaţa Splaiului reprezintă singurul monument de acest gen cunoscut pina acum în Bucureşti. Ea denotă stadiul
înaintat pe care meşterii constructori îl atinsese în cea de a doua jumătate
a sec. XVIII precum şi existenţa unor influenţe baro-ce în arhitectonica
horticolă bucureşteană.

Iniţiativa S.P.C. de a păstra acest monument şi de a-i amenaja o încă
per·e specială este o dovadă a atenţiei cu care sînt protejate vestigiile istorice în anii puterii populare.

* * *

Sondajul arheologic de pe Calea Rahovei

În cursul lunei iunie 1960 cu o~azia unor lucrări de canalizare întreprinse pe Calea Rahovei, au fost descop€rite în porţiunea cuprinsă între
str. Justiţiei şi str. Libertăţii, urmele unei uliţe podite cu bîrne de lemn.
Adincimea la care au fost surprinse capetele podinelorr osdlează fa·ţă de
nivelul actual al străzii între -1,10 m -1,50 m. Avîndu-se în vedere
faptul că aceste resturi aparţin unuia din cele patru mari poduri ale oraşului în epoca feudală 2 ) s-a trasat în faţa imobilului cu nr. 57 un şanţ cu
dimensiunile de 6 X 2 metri perpendicular pe lăţimea străzii. Bîrnele podului au fost găsite la - 1,25 m, faţă de nivelul actual avînd deasupra un
strat de pămînt negru amestecat cu resturi de paie, nuiele, oase şi cioburi.
Grosimea acestui strat găsit pe întreaga lungime a podului este de
0,10-0,15 metri. Peste el au fost depuse mai multe straturi de pămînt şi
nisip în vederea ridicării terenului, pe care s-a pavat în sec. XIX caldarîmul de piatră.
Şanţul de sondaj a dovedit că urmele podului păstrate în por-ţiunea
carosabilă a a.ctualei străzi au fost distruse în cea mai mare parte de lucră
rile urbanistice moderne. Pe suprafaţa rămasă neatinsă de aceste lucrări
s-au mai găsit bucăţi de bîrne de lemn, care permit o relativă reconsti1) Arhivele Ministerului Finanţelor, Administrative dos. 211912 Senat, fila 228.
:!) Podul Beilicului, Podul Mogoşoaiei Podul Tîrgului de Afară şi Podul Ca-

licilor.

164
https://biblioteca-digitala.ro

tuire a constru2ţiei podului. A apărut
evident că la marginile porţiunii ce
urma să fie podită se puneau direct pe
pămînt urşi rotunzi de stejar cu diametru! de 0,30-0,35 m şi lungi de 12-14
metri. Între aceştia, la distanţa de cea.
1,5 metri erau dispuse paralel cu urşii
grinzi de stejar de dimensiuni mai mici.
Peste acest postament erau puse podinele late de 0,35-0,40 metri şi groase
de 0,08-0,12 metri. Pe mijlocul podului şi la margini pentru fixarea podinelor se aşterneau bîrne longitudinale
late de 0,20-0,25 metri (fig. 16). Cerce-·
tările efe2tuate în acest sector nu au
putut surprinde şanţul de scurgere existent în general la aceste poduri 1 ).
Descoperirea făcută în iunie 1959
la semnalarea muncitorilor şi inginerilor ICAB are o deosebită importanţă
în stabilirea traseului Podului Calicilor.
Această principală cale de acces în Capitală din partea de vest a ţării, pe care
pînă de curînd o socoteam, conform planurilor cartograHce din sec. XVIII 2 ),
ca urmînd traseul Căii Rahova a cunoscut în decursul funcţionării ei importante modificări. Un interesant studiu
asupra topografiei acestui sector înto2mit de Paul I. Cernovodeanu şi Dr. N.
Vătămanu :3) dovedeşte pe baza unui
vast material documentar că în sec. al
XVII-lea şi poate şi în perioada anterioară, Podul Calicilor urma traseul Căii
Rahova de azi de la albia Dîmboviţei
pînă la intersecţia acesteia cu str. Bibescu Vodă unde. cotind la dreapta se
îndrepta spre Puţul Calicilor stabilit
de cei doi cercetători, la întîlnirea stră
zii Cazărmii cu str. Militari (Raionul
V. I. Lenin) de unde se continua cu drumul Mehedinţilor. Pe la sfîrşitul acestui
secol şi în decursul veacului urm:ltor, în
1)

P.

Săndulescu,

"Istoricul

l

CONDUCTE

l
CĂRÂMÎZI

CANAL

pavajelor

bucureştene", Bucureşti,
2 ) Planul întocmit
din armata rusă la 1770,

1936, pag: 9.
Fig. 16. Urmele Podului Calicilor
de ofiţeri topografi
din sec. XVIII-XIX
precum şi planurile
din 1739 şi 1791, G. Florescu. Din vechiul l3ucureşti, Buc. 1935, pag. 144.
3)
Paul Cernovodeanu şi Dr. N. Vătămanu, "Consideraţii asupra calicilor bucureşteni

în veacurile XVII şi XVIII. Cîteva identificări topografice legate de
lor în Studii şi materiale de istorie medie, vol. VI (sub tipar).

aşezările
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timp ce vechiul traseu este tot mai puţin frecventat creşte rolul uliţei care
trecind printre proprietăţile familiHor boiereşti stabilite aici, du-cea spre acelaş drum al Craiovei, dar printr-o pantă mai puţin abruptă ca aceea a
Calicilor. Astfel, în sec. XVIII Podul Calicilor, denumire transformată în
izvoarele vremii în Podul Caliţei, se stabileşte definitiv pe actualul curs
al Căii Rahova unde începe a se înfiripa şi o activitate negustorească.
Cercetările arheologice confirmă întru totul concluziile celor doi cercetători. Deşi porţiunea săpată cu ocazia instalării conductei de apă a depaşit cîteva sute de metri, nu a fost identificat sub bîrnele de stejar
n:ci un indiciu care ar putea dovedi că, podul a funcţionat pe acest traseu
şi înaintea sec. al XVIII-lea. Materialul ceramic găsit într-o frecvenţă
foarte mică în stratul de pămînt negru clisos pe care sînt aşternute aceste
podele datează din sec. al XVIII-lea.
Datorită intensei folosiri şi a putrezirii materialului lemnos podul a
suferit numeroase reparaţii parţiale şi generale. Urmele descoperite în
1960 datează din prima jumătate a sec. al XIX-lea, ultima etapă a pra·cticării sistemului de podire cu lemn a străzilor bucureştene 1 ). Un document
din 30 aprilie 1819 men ţioneaz.ă neînţelegerile ivi te în legă tură cu re pararea Podului Calicilor şi a Podului Şerban Vodă "fiind cu totul dără
pănate 2 ). Lucrările probabil nu au avut loc căci porţiunea dezvelită ~cu
ocazia sondajului arheologic conţine bîrne de stejar foarte degradate. In
găurile provocate de distrugerea podinelor fuseseră aruncate bucăţi de
cărămidă şi moloz, procedeu adesea întîlnit la începutul sec. XIX 3 ).
Cercetarea urmelor Podului Calicilor pe lîngă faptul că a constatat
unele elemente ale sistemului de podire a uliţelor Bucureştene a indicat
în mod neîndoielnic traseul urmat în sec. XVIII de această frecventată
arteră de comunicaţie, în porţiunea sa de ieşire din Bucureşti.

* * *

Sondajul arheologic de pe Dealul Patriarhiei
In perioada 1-15 august 1960, concomitent cu unele lucrări de restaurare a complexului arhitectonic de pe Dealul Patriarhiei întreprinse
de Direcţia monumentelor istorice, a fost efectuat un sondaj arheo}ogic în
vederea precizării principalelor etape de locuire a acestej coline. In acest
scop a fost trasat un şanţ pe axul longitudinal al bisericii, secţionîndu-se
10 metri în porţiunea de la intrarea în edificiu spre palatul mitropolitan şi
1)

pavarea
:l)

Din 1824 conform propunerilor arhitecţilor Hartel şi Freiwald s-a început
străzilor din Bucureşti cu piatră de rîu. P. Săndulescu, Luc. cit., pag. 13.
V. A. Ui·echa, "Istoria Romînilor", Bucureşti, 1898, tom. III (seria 1800-1821),

pag. 279.
3) La 2:> noiembrie 1807 Divanul Ţării Romîneşti, luînd cunoştinţă de starea
proastă a podurilor bucureştene, dispune mahalagiilor ca "ori-unde vor fi niscaiva
găuri şi mîncături pe la uliţde lor, să le îngriiească a le astupa şi a le drege cum
mai for·t de zăbavă cu tufă şi cu moloz". V. A. Urechia, "Istoria Romînilor", tom. IX
(seria 1800-1830), pag. 598, nota 4.
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10,5 m est de altar. La capătul de vest al şanţului sub patul de nlslp al
caldarîmului de piatră a fost găsit un strat de moloz în care erau amestecate
fit otenii, fragmente de vase din sec. XVIII-XIX, şi altele. Acest moloz
acoperea un strat de pămînt -castaniu, în partea superioară a căruia au fo3t
gftsite cioburi de vase din epoca bronzului (fig. 17). Deşi aflat într-un înain-

Fig. 17. Fragmente de vase din epoca bronzului

tat stadiu de descompunere s-a putut stabili că acest material provine de la
vase scunde cu pereţii groşi, făcuţi dintr-o pastă cenuşie cu mult nisip,
avînd buza îngroşată în afară şi fundul plat. Pe umărul unora din aceste
vase se aflau torţi rotunde, groase, cu un orificiu cilindric orizontal sau
torţi de formă triunghiulară.
In apropierea scărilor de la intrarea în biserică a fost dezvelit un pavi.ment format din bucăţi de cărămidă prinse cu mortar slab cu mult
nisip 1). Grosimea acestui paviment era mai mare spre pridvorul bisericii
(0,25-0,30).
Astfel capătul de est al şanţului 1 a dovedit că terenul pe care a fos:
întreprins sondajul arheologic a suferit raderea urmelor de cultură materială med:evală.

Sectorul de est al secţiunii (SII) a confirmat în parte această situaţie.
Sub stratul de moloz gros de 0,80 metri, perforat de numeroase gropi de
canalizare, instalaţii electrice a fost găsit un pămînt galben murdar depus
la sfîrşitul sec. XVIII, pentru ridicarea nivelului de călcare a acestei pDrţiuni. În partea de est a şanţului acest strat era tăiat de o groapă umplută
cu bucăţi de cărămidă arse şi înegrite de fum, resturi de bîrne de lemn,
carbonizate etc. (fig. 18). În acest material provenit de la un incendiu au
fost găsite cîteva cărămizi care aparţineau probabil cornişei edificiului 2).
Pe fundul acestei gropi adîncită cu 0,25 m, faţă de nivelul medieval, se
află un paviment din cărămizi neprinse în mortar. Stratul de pămînt
galben a acoperit un pămînt negru măzăros în care nu au fost găsite urme
arheologice şi care suprapune lutul castaniu neumblat. În această parte
a şanţului resturile culturii materiale din epoca bronzului au fost foart~
~.poradice. La 1,50 faţă de nivelul actual începe stratul de loess şi apoi
un pin1înt negru cu concreţiuni ealcilroase, în c~re se aLlncEi pîn}
Din informaţiile muncitorilor şantierului de restaurare reiese că acest pavlment se afla şi pc latura de nord a edificiului.
2) Se cunosc reparaţii ale clădirii patriarhiei în anii 1793 şi 1799 cînd i s-a
pus un nou acoperiş şi a fost tencuită. N. Stoicescu, "Repertoriul bibliografic al mo·
numentelor feudale din Bucureşti", Ed. Academiei, 1961, pag. 242.
1)
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la - 3,40 metri faţă de nivelul actua], zidul de est al edificiului. Construit
din cărămidă, zidul acoperă întregul şanţ de fundaţie şi este aşternut p~·
un pat de mortar gros de 3 cm. Suprafaţa exterioară a zidului este acoperită cu un strat de n1ortar ce conţine var, cărbune, şi pietriş. Alături
de zidul altarului, la adîncimea de - 1,30 faţă de solul actual a fost surprins mormîntul unui prelat. Pe una din cele patru cărămizi puse pe craniu
in formă de cruce, erau incizate cuvintele : IUAN c.uKill IOKO. Mx
În afara cîtorva resturi de îmbrăcăminte a fost găsit la acest mormînt o cataramă din fier (fig. 19).
Pentru controlul pantelor dealului a fost trasat un şanţ pe partea
de nord a aleei, ce coboară spre str. 11 Iunie, şi altul pe versantul dinspre

1

j_
Fig. 19.

Cataramă

din fier sec. XVIII

b-dul George Coşbuc. Prima secţiune adîncită în pămîntul de umplutură
3,20, a interceptat la acest nivel cîteva fragmente ceramice de la
sec. al XVII-lea şi începutul sec. al XVIII-lea. Adîncirea ei nu
s-a putut continua datorită primejdiei de surpare a malurilor. În şanţul
de pe latura de nord-vest a colinei, s-a constatat că solul castaniu neumbla t se află la cîţiva centimetri sub nivelul actual.
Sondajul arheologic efectuat pe Dealul Patriarhiei în august 1960 a
dovedit că acest promontoriu a suferit puternice şi repetate transformări.
Lipsa totală a nivelelor de locuire feudală, cel puţin din prima jumătate
a secolului al XVII-lea, cînd este atestată aici existenţa bisericii de lemn
a podgorenilor 1), a urmelor constructorilor lui Constantin Şerban, precum şi a mărturiilor intensei activităţi din sec. XVIII se datoreşte raderii
păr~ii superioare a dealului. Putem presupune că primele lucrări de
pînă la sfîrşitul

) D. Caselli. Gazeta Municipală, V (1936),
N. Stoicescu, op. cit .. pag. 241.
1

m.

234

şi

VI

(1937).

nr.

2:5G:
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decapitarea a acestei coline au avut loc la mijlocul secolului al XVII-lea
cînd ridicarea unui edificiu impunător prin proporţiile sale, a cerut lăr
girea suprafeţei de construcţie. Prefacerile care s-au succejat în veacurile
următoare, determinate de unele calamităţi sau de eventualele noi C}n~~tr ucţii au provocat repetate curăţiri sau înălţări a părţii sup2rioare a
dealului. Unele din lucrările de acest gen, dovedite în cadrul sondajului
arheologic, au avut loc şi în prima jumătate a sec. XIX cînd terenul
din jurul edibciului religios a fost înălţat cu molozul provenit de la
reparaţii 1).

!n timp ce partea superioară a dealului a fost decapitată începînd
probabil cu sec. al XVII-lea, versantul de sud-vest şi vest a fost înălţat
ulterior prin depunerea unei uriaşe cantităţi de pămînt.
Sondajul arheologic de pe Dealul Patriarhiei nu a putut surprinde:
în afara urmelor de locuire din epoca bronzului şi aeestea destul de sporadice, nici un indiciu referitor la începuturile vieţii feudale pe aceast:l
colină.

Observaţiile arheologice efectuate în anii 1958-1960 pe şantierele
de construcţii din Capitală au permis obţinerea sau confirmarea unor date
privind istoria feudală a Bucureştilor precum şi depistarea şi salvarea

a preţioase monumente arheologice. Dobîndirea acestor rezultate s-a datorat în bună parte atenţiei acordate de muncitorii şi inginerii şant~erelor
de diferite profile precum şi sprijinului dat de S.P.C. Perioada 1958-1960
a dovedit astfel că grija pentru tezaurul de monumente istorice începe
să preocupe nu numai un grup restrîns de specialişti ci masele largi de
oameni ai muncii. In această situaţie activitatea de depistare, conservare
şi studiere a vestigiilor istorice cunoaşte o largă bază de masă, rod de
sean1ă al prefacerilor revoluţionare din patria noastră.
P. 1. PANAIT

Sînt cunoscute lucrări de
G. D. Florescu, op. cit. pag. 40.
1)

reparaţii

în anii 1839 N. Stoicescu, op. cit., pag. 242,
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APXEOJIOfHlJECKHE

HA6JIIO)lEHH51

HA

CTPOfiKAX

6YXAPECTA

(KparKoe conep>KaHHe)
Ha6moneHne crpoHTeJibHbiX pa6oT 1958-1960 r. B 5yxapecre no3BOJIHJIO o6Hapy>KHTb H cnaCTH MHOfOllHCJICHHbie HCTOpHtieCKHe naMHTHHKH <1Jeo.UaJibHOro CTpOH B CTOJIHUC
PHP. TaK, Korna Bbirpe6aJIH 3eMJIIO Ha CTpoHTeJibHOH nJioma.uKe noMa Hp. 44 Ha 5yJIL>sa pe HMCHH 1848 r. H pbiJIH HOBbiH BO.UOCTOllHbiH KaHaJI, BCKpblJIH CJIC.llbl Tpex >KHJIHlll. noJiy3eMJIHHOK 3noxH
paHHero
cpeo.uaJIH3Ma.
Haii.ueHHbiH
apxeoJiorHLiecKHH
MaTcpHilJl
npencrasJieH rJiaBHbiM o6pa30M KepaMHKoii, npH4eM npeo6Jia.UaiOT tiepenKH cocy.uos -6aHoK, Bbi.UeJiaHHbiX Ha Me.llJICHHOM Kpyry H3 TCCTa C npHMeCbiO 60J1bU10fO KOJ111liCCTBa
necKa. ITpH6JIH3HTeJibHO 4/5 Hapy>KHoii nosepxHOCTH
cocy.uos
noKpbiTa
ropH30HTaJibHbiMH noJiocaMH. Ha ITJielle ropwKos tiacro BCTpetiaeTcH y3op H3 BOJIHHCTbiX JIHHHH, H3
npOKOJIOTbiX JIHHHH H T. Jl.
CepaH KepaMHKa BCTpel!aeTCH tipe3BbltiaiiHo pe.UKO, KaK B HMax 3eMJIHHOK, TaK
H B OCTaTKaX cpe.UHeBeKOBOfO CJIOH. Ha OCHOBaHHH apXeOJIOrHtieCKHX paCKOTIOK 19531954 rr . .IT.. B. PocceTH narHposaJI 3TO noceJieHHe X-XI B. Haxo.uKa Kocreii >K~-tBOTHbiX
H KYCKOB WJiaKa TIOKa3biBaiOT, llTO 06HTaTeJIH 3eMJIHHOK 3aHHM3JIHCb CKOTOBO.UCTBOM H
o6pa60TKOH MeTaJIJIOB.
Ha nepeKpecTKe 5yJihBapa HMeHH 1848 r. c ymmeii KosatJH BcKpbiJIH ocTaTKH
cpeonaJibHoro >KHJIHlll.a BTopoii noJIOBHHbi XV B. B OTBaJiax HMbi 3eMJIHHHK HaWJIH MHorotJHC.Jie!-IHbie CJie.Ubl yrJIH, KOCTeH >KBal!HbiX >KHBOTHbiX, tiepenKH fJIHHHHbiX COCY.UOB. H
T. n. .UonycKaH, tiTO KHH>KeCKHH .Usop 6biJI nocTpoeH K KOHUY XV B. Ha TeppHTOpHH
HbiHemHero UserotiHoro PbiHKa, MO>KHO npennoJio>KHTb, tiTO 3TO 3.UaHHe B03BeJIH Ha MecTe
cKpOMHoro ceJibCKoro noceJieHHH.
YcTpoiicTBO KHH>KecKoro .Usopa B 5yxapecTe Bbi3BaJio 60JibWHe nepeMeHbi B
CTpOHTeJibCTBe, B tiaCTHOCTH B ueHTpe ropo.ua. MHorHe CJie.Ubi 3THX c.usnros HCtie3JIH
nocJie npo.ua>KH c Topros nJioma.un .Upesuoro KHH>KecKoro nsopa soesonoii KoHcTaHTHHOM XaHn>KepJIHy. Ha MecTe npeLKHHX KHHW.:eCK~-tx nocTpoeK BbipocJIH MHorotiHCJieHHbie
ToproBbie norpe6a, o6Hapyw.:eHHbie B xo.ue pacKonoK 1959-1960 rr. BOKpyr cTpoeHHH
UseTOtiHoro PbiHKa n Hti 5yJihBape HM 1848 r. 06Hapy>KHJIH TaK)!{e sononposonHYJO rJir-~
HHHYIO Tpy6y, tiaCTb cncTeMbi so.uocHa6>KeHHH CTaporo KHH)!{CCKoro nsopa B XVIXVII BB., ocraTKH .uomaToii MOcTosoii XVII-XVIII BB, He6JJI~>moii KJia.u TypeuKnx
6poH30BhiX MOHeT tieKaHKH 1757 r., opy.UHH npoH3BO.llCTBa XVIII-XIX DB. H T. n.

8

1958

*

O,UHODpeMeHHO C pa6oTaMH TIO BOCCTaHODJieHHIO 3.LI,amm l-Ip. 2 Ha
5yJibsape HM. 1848 (r.ue Tcnepb noMemaeTCH My36I J1cropHr-~ rop. 5yxapeCTD), 3DJIO>KHJIH apxeoJiorH'IeCKHH wypq) B ne3acTpoeHHOM Y'IClCTKe BOKpyr 3.UaHHH. flpH noMOLUI-1
lJICCTH pa3pe30B Bb!HCHIIJIOCb, 'ITO B cjlyH.!l3MCTe HbiHCWHeH TIOCTpOlll<H, B03BC.UCHHOt"J B
1833-1834 IT., coxpaHHJIHCb CJIC.llhl OOJiee paHIIHX CTpOeHHH. C IO>KHoi'! CTOpOHbl :).ll,;lHH51
BcKpbiJIH CTCHLI norpc6a Ha'!aJia XVII B. H KHpnHLIHLie cTeHLI XVIII B. CorJlaCi!O .uoi<yMeHT<tJibllhiM .uaHHhiM, B Ha'IaJie XVII o. Ha 3TOM yqacTKe BOJBbiUiaJIHCb .UJMa CcMaiia
)Ky.ueuyJia, snocJie.UCTBHH ncpcwenwne so DJia.UeHHe IIpoiiHCTa CToiiKH JlyJlecKy.
ro.uy
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PacKonKH orpaHfilJHJifiCb 3TOH mypcpoBKOH, nocKOJibKY c O.Il.HOH cTopOHbi, no.Il. fiCc.:Ie.Il.OBaHfiH OTBeJifi JIHlllb He6oJibwoi1 Y'!aCTOK, a c .Il.pyroii CTOpOHbi, a 3TO apeMH Ha
npoHTCJibHOH OJIOLU.(IJl.Ke KHOeJia pa60Ta, npcmiTCTBOBaBlll<IH ,llaJibHCHUJeH apxeO.lOfHtleCKOi'! ,aeHTCJibHOCTfi.

*
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OTKpbiTHH
B
XO.Il.C
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Y'I<ICTKe
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0,80
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XVII

B.
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pa6oT
CBC,LI.eHfiH o TOM, lJTO

fi
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XVIII
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a.
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BCTpelJaiOTCH
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li
K
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yh.paweHIUI, Ha.Il.rpo6Hble K<lMHfi fi MOHeTHbiH KJI<I.Il., CO.Il.ep:>KaW.fiH 30JIOTbie fi Cepe6pHHbiC
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1809

rr.
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XV III

8.

II

OBSERVATIONS ARCHEOLOGIQUES FAITES SUR LES CHANTIERS
DE CONSTRUCTION DE BUCAREST

Resume
Les travaux des chantiers de construction de Bucarest des annees 1958-1960,
suivis avec attention par les archeologues, ont mis au jour de nombreux vestiges
se rapportant au passe feodal de la capitale de la R. P. Roumaine.
C'est ainsi que, lors des travaux d'excavation du chantier du Bd. 1848 n° 44
et de ceux d'amenagement du nouvel egout collect::ur, on a releve les traces de
trois habitations a demi creusees dans le sol datant de la periode du haut feodalisme. Le materiei decouvert consiste surtout en fragments ceramiques, parmi
lesquels la prem:ere place revient aux restes de nombreux pots, fac;onnes au taur
lent en une pâte contenant une forte proportion de sabie. Ces vases ont pres des 4/5 de
leur surface exterieure occupes par des stries longitudinales, alors que leur rebord
presente souvent comme motif decoratif des bandes de lign::s sinueuses, poinconnees
et autres.
Autant dans les fonds de cabanes que dans la couche du Moyen Age en
general, la ceramiquc gnse n'a ete rencontree que tres rarement. S'appuyant sur
les decouvertes archeologiques des annees 1953-1954, D. V. Rosetti a date cet
etablissement aux xe-xie siecles. La decouverte d'os d'animaux domestiques ainsi
que de res dus de la fusion des metaux prouve que les hab.tant de ces huttes
pratiquaient l'elevage, mais aussi le travail des metaux.
A l'intensection du Bd. 1848 et de la rue Covaci, on a decouvert les restes
d'une demeure feodale datant de la seconde moitie du xve siecle. Dans le remblai
de la fosse de cett2 hutte on a trouve d'abondantes traces de charbon, des os de
ruminants, des fragments de vases en terre cuite etc. En admettant donc que la
cour princ'ere ait ete bâtie vers la fin du xve siecle autour de l'emplacement de
l'actuel "Marche au Fleurs", il est permis de supposer qu'elle l'a ete sur un lieu
occupe anterieurement par de modcstes constructions appartenant a quelque etablissement rural.
L'installation de la cour princiere a Bucurest a entraîne d'importantes modifications edilitaires, surtout dans le secteur central de la v1lle, mais les traces de
ces transformations ont souvent disparu a la suite de la vente a l'encan du perimetre de l'ancienne cour princiere par le prince Constantin Hangerli. Un grand
nombre de sous-sols de marchands ont pris la place des edifices princiers, constructions mises au jour par les fouilles executees dans les annees 1959-1960 autour
de l'ed fice central du "Marche aux Fleurs", ainsi que sur le Bd. 1848. On a cgalement decouvert un canal construit en tuiles arrondies, faisant partie du systeme
d'approvisionnement en eau de l'ancienn:- cour princiere aux XVIe-xvne siecles,
des restes de pavages en poutres des xvne-.xvine siecles, un petit tresar de
monnaies de bronze turques emises en 1757, differents out.ls des XVIIIe-XJXe
siecles, etc.

*

*

Au cours de l'annee 1958, lors des travaux de restauration de l'immcuble du
Bd. 1848 n° 2 (aujourd'hui siege du Musee d'histoire de la ville de Bucarest), un
sondage archeologique fut execute sur le terrain entourant cette bâtisse. Les six
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sections pratiquees a cette occasion ont etabli que l'actu~l edifice, datant des annces
1833-1834, a ete eleve sur l'emplacement de constructions antcrieures. Ainsi, on
a releve sur le câte sud les restes d'une cave construite au debut du XVIIe siecle
ainsi que des murs en brique appartenant a des bâtisses du meme siecle. Or il
est atteste documentairement que le terraian cn question etait occupc au debut
du xvne siecle par la maison du magistrat Seman, devenue ulterieurement la
propr ete du chroniqueur Stoica Ludescu. L'exiguite du terrain affectc au sondage
d'une part. l'activite intense du chantier de construction d'autre part, ont empeche
l'extension des fouilles.

*

*

Les decouvertes archeologiques auxquelles donnefl2nt lieu les travaux de construction executes a l'entour de la place du Palais de la R. P. Roumaine confirment
les donnees documenta!res attestant que ce secteur a commence a etre habite dans
la seconde moitie du xvne siecle. L'emplacement des anciens quartiers de "Stejaru"
et de "popa Stoica" est recouvert d'une couche de terre nmre de 0,80 m d'epaisseur
contenant des fragments de vases en terre cuite, des restes d'objets d'usage domestique, des morceaux de brique ou de terre pilonnee etc. datant de l'epoque feodale.
A ce propos, l'auteur signale que si la rarete des traces de culture materielle
du xvne siecle temoigne de l'importance reduite de l'habitation a cette epoque,
celles qui se rattachent au siecle suivant deviennent plus frequentes. Enfin des
recherches, executees en liaison etroite avec les travaux de construction, ont porte
sur les fondements de differ~nts edifices civils ou religieux du xvrne siecle,
de meme que sur une serie de tombes des xvrne-xrxe siecles ayant appartenu
aux eglises Brezoianu, SL~iaru et a l'eglise calviniste. Ces recherches ont mis
au jour des objets de parement, des pierres tombales, ainsi qu'un tresar monelaire
constitue par des pieces d'argent et d'or turques, russes, autrichiennes et belges
datant de la periode 1730-1809.

*

*

En automne 1959, sur le chantier du vaste ensemble d'habitations de "Splaiul
Unirii", on a decouvert des restes d'objets du xvrne siecle, a savoir une portion
d'une construction pourvue de tuyaux et d'un fragment de canal d'ecouleme:1t.
L'etancheite du plancher et des parois, recouverts de dalles de pierre, l'exist,:->nce
de quatre conduits d'eau, ainsi que la technique de clivage des dalles indiquent
que le but de cette construction etait de recevoir une certaine quantite d'eau.
Il ressort d'ail~t~urs de certains documents et plans de la fin du xvrne siecle
que la construction en question etait situee sur l'emplacement du parc de Nicolas
Brancovan et il semble qu'elle ait fait partie d'un grand bassin d'eau qui a subsiste
jusqu'au milieu du xrxe siecle. Elle represente la seule construction de ce genre
cormue jusqu'a ce jour a Bucarest et prouve d'un~ part le niveau avance auquel
on etait arrive en matiere de construction dans la seconde moitie du xvnre siecle,
d'autre part l'existence d'influences baroques dans l'architecture des parcs bucaresto~s de cette epoque.

*

*

Des travaux de canalisation entrepris en juin 1960 dans l'avenue Rahovei
ont mis au jour, dans la portion comprise entre la rue Justiţiei et la ru2 Libertăţii, les restes d'une rue pavee de poutres. Etant donne qu'il s'agissait de l'une
des quatre grandes arteres pavees traversant la viile a l'epoque feodale, on a creuse
cn face de l' mmeuble n° 57 un fosse de sondage, perpendiculaire a la rue. Quoiqu'une
pcrt on considerable de la surface fouillee fut derangee par des travaux posterieurs,
certaines constatations sur le systeme d,~ pavage des rues ont pu etre faites. La
portion de pavage decouverte en 1960 correspond au trace du "podul Calicilor"
du xvrne siecle, epoque a laquelle on avait abandonne l'ancien trace assurant
la sortie de la viile vers le "drumul Mehedinţilor" par l'actuelle "strada Cazărmii".

Au cours de la periode ·1-15 aout 1960, le Musee d'histoire de Bucarest a
execute, parallelement a certains travaux de restauration de la Dh1:-ction des Monuments Historiques, un sondage archeologique sur la colline de la Patriarchie. Les
fouilles, consistant essentiellement en une section de 20,5 m. de longueur dirigee sur
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l"axe longitudinal de l'eglise, ont etabli que ce lieu avait subi

a

plusieurs repris2s

de transformations considerables. Sous la couch2 de decombres des XVIIIe-xrxe

sjcclcs, on a rccontre une couche de terre marron dant la partie superieurc renfcrmait des fragments de vases de l'âge du bronze. L'absence de n'veaux des
XVIIe-xvrue siecles est duc au fait que la partie superieure de colline avait
etc rasee. A la fin du XVIIIc siecle, en echange, le câte est de la colline a ele
surhaussc par une couche de terre jaune rapportee.
En dehors des traces d'habitat, elles-memes sporadiques d'ailleurs, de U1g2 du
bronze. le sondage archeologique pratiquc sur la colline de la Patriarchk~ n·a livr-0
aucun element se rattachant aux dcbuts de la vie feodale en ce lieu.

V!gendes des figures
Fig 1 - Fragments de bols a clecoration incisee.
Fig. 2 - Ceramique a decoration incisee.
Fig. 3 ·- Embrouchures de vases datant du xve siecle.
Fig. 4 - Rue a pavage en pouters des XVIIe-XVIIIe sit?cles et conduit d'eau.
Fig. 5 - Rue a pavage en poutres du XVIIIe siecle.
Fig. 6 - Fragment de plaque et objets en verre et en terre cui te des XV II JeXI xe siecles.
Fig. 7
Fondements des edifices des XVIIe-XVIIIe siecles decouverts
Bd. 1848 no 2.
Fig. 8 - Detail du mur de la care du XVIIIe siecle.
Fig. 9 - La elef voute d'une chambre de la cave du XVJIIe siecle.
Fig. 10 - 1-4 Objets de parement trouves dans les tombes creusees autour de
l'eglise Brezoianu; 5, tresar de monnaies des XVIIJe-XI xe siecles; 6, pierre tombale d'un officier allemand de l'armee russe mort a BucaTest en l'annee 1812.
Fig. 11 - Plan de la construction du XVIIIe siecle decouverte Piaţa Splaiului.
Fig. 12 - Dalle du pavage de la construction du XVJIJe siecle.
Fig. 13 - Partie sud-est de la construction et conduit d'eau n° 4. On distingue

a gauche

une dalle de revetement de la paroi, tombee.
Fig. 14
Le conduit d'eau et le mur de la construction du XVJIIe siecle.
Fig. 15
Canal'd'ecoulement.
Fig. 16
Restes du pavage de "podul Calicilor", des XVJIIe-XJXe siecles,
decouverts sur l'avenue Rahovei.
Fig. 17
Fragments de vases de l'âge du bronze.
Fig. 18
Profil de la paroi nord de la Sect. II.
Fig. 19
Boucle en fer du XVIJie siecle.
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