O

construcţie deosebită

din lemn în zona
fostului spital Brâncovenesc

nc~copcriri arlwologic«' 1n zona ccntral;t a ora~ului Bucnr<'~ti sînt cunoscnlt'
inert din jurul annlni IS71 1 . S;'qJături sistematice s-au intreprins de e1trc Şanticnll
a rhcologic Bucurcşt i începînd cn anul 195.l cont inuîndu-se pînă in J95R 2 . Lucrftrik
<lU luat o puternicrt amploare în pril'nii ani ai perioadei respective (1953---1954)
cînd s-au precizat vestigii care an aparţinut palatului \·oicvodal ~i altor edificii
ridicate în secolele XYI- X\'IP. Cea de-a dona mare etaprt a investigr1rii
fostului t ercn domnesc a parţ inc anilor 1968- 1972 cind a fost pos ihilrt, gra ţ it'
llntti larg sprijin din partea mnnicipaliUiţii. ucscopcrirca cd;-iţuii din ~ccolul al
XIV-lea. peste fundaţiile crtrcia an fo~t înrdţatc ziduri]<' cdăţii lui \"Iad Tcpc:;.
şi cele ale palatului datorat mai întîi lui 'Iircca Ciol>anul ~i apoi succesorilor
srli Alexandru Il \Iircca, \Taki Basarab, Crigon· Chica, Clworghc Duca, )crhan
Cantacuzino ~ i Constant in Br;1ncovcan u .'1 Concomitent au fost obţinu te da te priYitoarc la pn·zcnţa Palatului Coconilor, atribuit lui ~tefan Yod;'t Cantacuzino, Ia
plasarea cdor dm1~t porţi ale Curţii, Ct'a de sus idcntificatrt la Înlrt'trtictTa str:tzilor Cîmpincanu, Scbri, Smirdan si Calea I~aho\"('i,
iar tTa dt· jos in bta
intrrtrii Hanului \-l;mnc''. Pe parcur~ul ClTcc·U'trilor s-au Uicut obs(·n·aţii ~tsup;·a
modului in care s-a format si a n·oluat tl'rt'nul domnesc ..\st;'tzi stim c;'t prima
CeU''tţUic, datÎnd de b jum;'d;~tca Sr'Colu}ui al ;\.1\·-Jca, tTa apăr;tt;l d;, \lll ~:tll\(i brg
dt' pc:-,k 1 m 6 , intrcag;t supraLqi"'t :uiwnajat;'t nt·<lt-p;t~ind cea 400 mp. Pradic
tt'rcnnl rczt-r\·at constrtwţii~or domnt·~ti ;1 fo-,t tit-limitat Lt jnm:-Lt:ltl'a secolului ;tl
X \'-lc;t, in \Tl'llH':l lui \'Iad Tt'JW~ 7 . ~t:prafaţa ;1 r;unas aproap · accca~i timp de
cîteva sl'cok l'.\ccpt Î11d LtttJra dinspre lllllC:l Dîmho\·iţ,·i, undt'. prin dq>llnt:ri l\_'pt'tatc cit- JlHjl(;f- si rc~turi nwn;1jnc s-:1 oLti1111t umpkrca ttTl'nllrilor joase si
prin ac('asta sporir<';l supraf1·ţ~·i impu<t dt· et:rinţdt' crc:-;cîndt' ;tlc Curţii. ln qn~
lul :!1 X\'1-lca Cnrtt\1 domrw;lsc:"t tTa proi1·jat:-1 de tlll parapet din lemn, a~a cmn
arată ~irul dt· stilpi grc~i dt· ~ttj;tr snrprin~i în lungul ~tr:-tzii C;d>n)\Tni 11 şi cum
n·ic~c ~i din Îllsc·mn;"trik juristului parizian Piu-re Lcscalopicr L\cute cn prilejul
d('scinderii lui b Bucuresti
în 1574!1 . l'mw :1k acdui;tsi
Jll'l'l'k din kmn an fost
,
'
semnalate si pc Bul(·\-aruul 1S4S, ;lcolo undt' s1· d(·sf:tsura oblic fat:t de actu;dul
trdseu <tl a~terelor· din zilele noastre latura estic{t a Cu~·ţii domneşti·. in secolul al
X\' Il -lea. mai întÎi în \Tt·mc;t lui \la tl'i Bas;trah ~ i apoi în timpul domn it: i 1u j
Constantin BrfmcoY«·;nm, s-;:u ;mwnaj:1t ziduri di11 c;u·;tmid;"t groa~t' de l-1 ,20
m 10 . lkscop<'ririk arlwologicc au p<'rm is id1·nt ifican·a acl'stor ziduri pc lat urik
dl' \'f'Sl, sud :-i 1·st, cxtr('m;l nordic;\ fiind acoperiL~t probabil de frontul <h- cE'tdiri
din strada C;dm1\'('!1i. l nck date permit ronturan'a modului de utiliz;n•· a
acestui întins 11'rcn re acop1·n·;1 25000 mp. ~i cart' se dcsL"'t~ura pc part1'a sting;l
a ritT1ni. () pn·cizar<' frtcută in hriso\ul din 16ÎX ak:-;t:t I'Xtindcrca t1·H'111dui d<imne:-:c şi pc ct·alalttt parti' a DîmiH)\'iţr·i su!J forma "li\('(lt-i gospod"'. lk cînd ~i
cît 1 rmp a llf iliJ.at Cur1cR \oincH!;lltt ~ICI'St sp;tţ iu !'Sit' ~n·u dt' ~ptts. Ct·rl '~~~·

faptul că terenullin·zii ce se întindea din dreptul Dealului !\oi itropoliei pînă în vecinătatea porţii de sus a Curţii 11 . In 1798 cînd Constantin Vo(H't Hangt·rli a hotărît scoaterea la n1ezat a Curţii Vechi era deja parcelat, domnitorul ocupindu-s<~
numai de perimetrul din stînga Dîmboviţei. Ea rîndul lor, cele dou{t planuri ale
ofiţerilor austrieci Purcell şi F. Emst, ridicate în anii 1790--179tl~ indică terenul din faţa fostului palat voievodal, aflat pe malul drept, deja pnrcdat.
Podul Calicilor care pornea de la poarta de sus a Curţii încep<~a s{t fie flancat
de cas<' consemnate de cartografii respectivi. Bine pn·cizatft c~k incinta l>i~.<·ricii
Bălaşa Brâncoveanu, ridicată probabil peste fundaţiih- lftca~ului cunoscut sub
hramnl Sfîntul N icolac din Prund. Nici planurile din 1770 întocmite de austriL·ci si
de dttre rnsi
nu sînt n1ai edificatoare 1 :1 • l·n hri~;ov din 1720 t·mis
•
•
dl' Xicolac \lavrocordat menţionează şi "Livadea clomneasc[t aflatft pc li11gft casele dumisak ... " \Ianolache Lambrino sotul Domnitci Brdasa 1'1 . Putt'm totu~i
aprecia c[t în secolul al XVIII-lea, mai prec'is elin a do{t;t jum{Ltatc a ace~tui \Ta~·,
domnia nu mai controla si terenul fostei livezi si dt acesta intrase în sirlpÎnirea unor orăşeni. În zona' respectivă ci se plasau î;1tre importantul pod al Calicilor, prin can~ se asigura legătura cu drumul .l\Iehcdinţilor şi mai vechile proprietăţi ale Brâncovenilor, casele acestora găsinclu-sc la poalele actualei alei din
D~.:alul

~Iitropoliei.

Escavaţiile frtcute în vara anului 1985 pentru fundaţiile blocurilor care
fbnchează intrarea BuleYardului Unirii în Piaţa l; nirii au permis ident if icarea unor construcţii din piatrrt, c[trrunidrt ~i bîrne din lemn care schimbă optica
istoricilor bucureşteni, pri\·itoarc la fo.->ta "li vede gospod". Mai întîi s-a precizat faptul c;t terenul p[tstn·adt structura unui (hlrov flancat de albia mcandrată
a Dîmbm·iţei şi de· hra;nl secund al rîului rc~;pectiv cunoscut sub ntm1clc de
lJîml>o\·icioara. Practic, era o mare insulrt inconjnrat{t de apelL· Dîmboviţei. La

2,5 m sub trotuarul Splaiului Cnirii se gftscsc Inari dL·pniwri aln\·ionare provocate ele n.'\'{trs{trilc rîului :::,an eL· mutar<'a albici lui. Straturi groase de prunînt
~tnh':-;tl'cat cu c{trbnni, lJÎrm· de lt·mn, fragnH·nte de \'~be aduc mftrturia unor
repdatc incendii care au mi<tuit construcţiile' exisknk in sccoldc XYII-XIX.
Nu este Yorba de un tcn·:1 n·zcr\'a L exclusi,. unor plan taţii arbcricole, nun s-ar
putea deduce din hri:~oavde anilor 167i)--1692. Este n-r1 faptul c:'t la început
au fo:-;t ridicate aici, cu prC'clilccţi,.,, construcţii din lemn. Contl'!11p\ilan cu acestea
c-;t.,_· ~i un zid din pi;nr[t lat d~· 1,(JO m ori··r:tat '\ --S, el( ci perpendicular pc
~1l!Jia I>îmhoYiţci. ~anţul dr· fundaţie tair· cL·pt:ilt.'ii din ~-TcuL:l ~tl X\.f-lt·a, în timp
n· partea snpcrioarrt a zidului l'sk ;tcopcritft d(' 1:;1 ::trat lil care ~L· 14;1:-;c-,c materialr: din a doua jum[ttaLL' a \T;~c,llni lnm;'dcr. Zid1d n·sp•·cti\', ~:(·c1)i~nuit de
lat, a fost semnalat numai în profiln1 [!, 1 upii nrndui Lkc J[tr[l <t i :-c putea urm[tri dl'sf[tsuran·a. :\ fost făcut elin hoLn·;1:1i dt· rî:.t, d;dt· d·· 1:iatr:1 lungi de
0,4-i m ~i g'roase d(' 0,06 m, rragnwntc <k cftr:lmid;t, ;nortar ;db;.,;·itl cu nisip m[trt1!1t ~i Yar. Pe înrtlţ-imea de 1,17 m cît s-a p;l,;tr;tt nn s-a putut preciza o anumitrt ordine a materialelor folo~ilc', Llpt cxplica1Jil prin hmc(icmalitatea lui de
funcb~il·. Comparînd aceste demente de con:~trnc(ii cn Cl'k din sub~olurilc curţii
domlwsti
se 1)oate ~tabili cu usnrintrt
cr1 el<' sînt similare celor din timpul lui l\1ircea
1
•
•
Cioh~mnl. Ca atan·, la jnmfttatL·a sccoll11ni ;d X\'I-lca cînd C1.:tatca lui \'Iad
Tc1ws si a snccc:sorilor aăi a fost tran~formal[t în 1)alat ~-a ridicat ck crttn· domnie
'
'
zidul dl~:;cri.-i mai su:; cart~ parc :-:.ingnlar, f:u:t po:-;ihilil;dca Înscrierii lui Îil conturul
\Tt'l11Wi con:..;tructii. Am lHttea ~nea dc·-a face cu o lucrarL' tk protc:ctie <l Curtii
d;)mncsti 1)e ma'Iul OJHls edificiilor \'(Jin-·cJdak ~;i car.:..~ l~nn{trea, la ~listanb de
cc;t 25---7>0 m fostul curs al PoLlului Calicilor. In mcd L'\·idcnt, indiferent de
ro:'tul lui, zidlll din piatrrt din zona hi~nicii Brtl;~~a se prezint{t ca o mftrluric
a pn·ocupărilor domniei pentru ostro\ ul înn'cinal. Faptul este pl' dl'plin c-xl~lic:thil ţinînd ~;eam:t <tlît dt' l'n·nimt·nkl\· tnmnltoa:-;c· ale Ci..'lor dou:t domnii ale

.
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lui ~'{irCl~a Ciobanul, cît si de pozttta locului c{tLiiat ack:->ea dt• c:ttrc a:;<·di;t\orii
Cuq i:. Pt• aici an sosit ;teagurill· ~oldovcnL·, condasl' de Ştefan cel l\lan~ in
1475t'i ~i tot în acea:-~tă. zonă s-a ridicat crucea :\Iircioaici (Chiajna, Doamna lui
~lire···-~

Ciobanul - n.n.) precum şi crucea lui :\kxandrtt al II-lea Mircea 16 ş.a ..
fiec•.:· ·dintre ei fiiml confruntat cu problc1nc dificile pc plan politic şi militar. :-le
ridic~~. totuşi un semn de întrebare asupra faptului c{t, în timp ce Curtea propriuzis:._ t·ra flancată cu stîlpi de lemn, în Ostrov s-a amenajat un zid din piatr~t
lat, dup{t cun1 1nenţionam, de peste 1,60 m.
1!l cl~cursul secolelor XVII-XVIII rnalnl drL·pt al Dîmboviţci a continuat
<t fi~· rbtat cu construcţii din căr{tmid{t şi lemn. Fundaţii şi pi\·niţc au fo..;t
sem:uLltl' in dreptul bisericii Brtlaşa, ca şi în Yecin:ttatca galeriei de acce .. ; in
sta~ i~~ \1ctroului. ~u ne putem da seama dac{t e:;te vorba de o dispunere ordonat:.\ ·<lu impn ...;{t ele- cur-;ul rîului. Pivniţele erau ~cmicilindrice cu bolţile susţinute
11L' ~~:·c· tlublou.
O atenţie aparL· a su:-;citat construcţia din bîrne ele lemn, semnalată la cea
30 m :'\onl-Est de~ ~tltarul ctitoric·i prinţcsci B:'daşZl.. Vestigiile au apărut b trei
rndri r'aţft de nivelul actual înf{tţi~înclu-se ca ~iruri de cîte patru bîrne alăturate,
per~~:ndiculare sau paralele. Din latura ele Yc~t s-an cercetat 10,70 111, iar din
cea d~ nord 10,7 5 m, f{tră a se putea atinge lungimea completrt care prttrundca în
1nabrilc gropii de fundaţii a viitorului bloc. Bîrnele~ din stejar fasonate la bardă,
<'ra'c:. l'itrate în secţiune, cu latura de 0,24-0,25 111. Lungimea acestor bîrne era
dt· cea S m, permiţînd aprecierea C:t latura cl{ulirii Cl' se susţinea pe
aCl':J.:;t:t talpă pntca depăşi 16 m. Cele patru bîrne formau o suprafaţ{t de susţincc_· lată de l, l0-1, 15 rn. La rîndul lor, bîrnele aveau fiecan· dedesupt cîte
un şir d,· ţ{truşi de lemn rotunzi, cu diametrnl p{trţii supC'rioare de O, 18 m.
Acc·~ti stîlpi împlîntaţi în pămîntul n1îlos eran distribuiţi fie grupaţi cîte doi,
fie in~iruiţi fiecare la distanţa de maximum 0,33 m. Constrnctorii medievali au
proo,·dat mai întîi la înşiruireea acestor stîlpi de fiecare, pc patru rînduri, peste
capc~dc lor depunînd cele patru bîrne din kmn. Pentru stabilitatea bîrnclor
din LJc în loc s-au fixat, pc margini, ţăruşi din lemn. Jlicile diferenţe de gro:-;im: intre bîrne erau corectate prin pene lungi de 30 cm, late de 12 cr~1 şi groase
de 4 cm. Penele au unul din capete terminat în form{t ele triunghi. Imbucarca·
]atlt:·ilor perpendiculare se frtcea prin simpla Eticre oblic{t a capetelor l>Îrnelor
culcJ.L·.
Din mărturiile dczvclitc rezultCt c{t avem de-a face cu o construcţie patruL·.~,.>L-l cu suprafaţa de peste 150 1np. Suprafaţa interioară era îrnp{trţitrt prin
pcn't i: orientati Est- Vest, arnenajati în aceeasi tehnidt cu care s-au ridicat laturi(~ extcrioa~c. Prima compartimdntare n1ărg·inită de peretele nordic aYea lă
ţimea de patru rnctri, cea de-a doua de 1,85 m iar cea de-a treia, probabil tot
4 111. Era o construcţie cu tindă median{t şi înc{tpcri laterale ascmrmătoan·. Kici
un alt perete nu indica secţionarea acestor vaste îndtperi, cele mai mari dep:'tşincl in mod sigur 43 mp17.
A1nenajarca construcţiei de lemn s-a făcut în prima jum{ttatc a secolului al
X VIII-lea, aşa cum lasă să se înţeleagă cert fragn1entele de vase ccramice fixate
între :::;tîlpii de susţinere. Este posibil să ave1n de-a face cu una din anexele dmnneşti sau care au aparţinut mari gospodării bucureştene a boierilor Brâncoveni 18 .
Sigur, ckzafecatrca construcţiei nu a fost provocată de un incendiu ci de abandonarea şi în parte de demontarea ei. Chiar dintre bîrnele de susţinere a pereţilor,
nnet~~ lipsesc iar elin podea 1::t care în mod firesc se ridica peste talpa aceasta
sol id[l_ nu s-a 1nai păstrat 1 ~ ..nic.
Vc:;tigiile din Piaţa Unirii cercetate cu acest prilej reprezintă o ultimă
fază d~ construcţie din lemn în cen~rul oraşului.
1
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S(llt Cmuluc.,l/orul l1uclt1'f;\liului, Bucun·~ti,
1S71, p. 7.
sub redac1ia prof. univ. dr. Jon lonaşcu, Bucureşti, 1959.
3 ~antierul arht·ologic Bucure~ti. Săpăturile arheologice de sectorul Curtea Yeche, IB ,.S1~1tJii ~~
JT!erate pri·1in<l istoria Hom:lniei", 1, Bucureşti, 195'i, p. 'i6l-53X.
" Panait 1. Panait, Aristide ~tcf:uwscn, ::\Iuzcul Curtea Veche, Palatul voic·,odal, Bucure~ti, 1972.
i Panait l. Panait, Curtea domneasui din lJ1tcurrşti în saolul al XVI-lea, în "Bnldimll Mor.t;lncntdor Istorice,., <lll :XLlJ, 197J, 2, p. 5.
6 Idon, Cfialea lJuwrcştilor tfl sf.wlelt .\11'-.\"V Îll He·1. Muz., au VI (1969), "1, p. 314 (~ur1afaţa
circumscris;l de ziduri <nea cea. 160 mp).
7
Idem, E·10luţia. perimetrului Curţii Vechi în Inmina descoperirilor arheologice (sccokle X\1-

1

D. l~appazogh1, Căhlu:a

2 Bucurrştii

cit

odwioară,

XVlll), în "Bucure~ti" \'111, Bllcure~ti, 1971, p. ~7.
Jdem, op. cit., Îll "Buletirml Mmnllllf'lltelor htorice" au XLJI, 1973, 2, p. 5.
e Călâtori slrciiui dcsp1·c '[ârile Rotnânc, BllcttJT~ti, 1970, li, p. 426.
1 0 Se constată chiar o ncsincronizan~ a situaţiei arheologice cu însemnările c:Ll~'ttorilor străini. Astfel
Paul de A lep ~i Ew lint /il li notează faptul că această Curte era înconjurată cu p<'lancă
simplă de stejar (d. Paul Simionescu, Paul Ccrno·Todcanu, Cetatea de scam1 a Bucm< .:;ti lor,
Bncure~ti, 197()). Or, ct'rcet{Lrile arhC'ologice au identificat în mod cert un zicl de incintă pe
colţul de ).;E şi pe latura de E anterior lui Constantin Vodă Brânco·/('0\1111.
~ 1 ~onstantin C. <;iurescu, Istoria Bucure;\tilor, cfl. li, Bucureşti, 1979, p. 61.
12 George D. Florescn, Din 'i.Jcchiul 11ucurr;~ti, Bucureşti, 193.'5.
J;; Ion ]onaşcu, ]'lanul carloţ!,m}ic inulil al ura;\ului 1Juctt1'f;~:i di11 anul 1770, in "Sh1<lii", iln :X Il,
1959, 5, p. ]lJ Ş.ll.
U Constantin C. (;iurcscu, op. (//., p. 271. la acea dată se ctJilfiJmă practic•Hla dcsprim1f';1i t;nor
părţi din li ·1adă pri11 da ni i dom ne şti.
1~ P.P. Panaitescu arată, cu argtliiH'llle tc·meinice, c[t oraşul a fost încercat, ÎJI ~Tm:Jal, prin ~ud şi
pc (lrnnml de leg.:'ttură cu Tîrg~oru (cf. P.P. Pamtitescu, ~tdan cd Mare ~i ora~ul Bmtll"l'~ti,
în Studii, <m .XlJ, 1959, 5, p. Jo). George Patra presupune cit tabăra moldovt·nilor din >JOicmbrie li7fi a fost chiar pe Dt'alul :Mitropoliei de azi (cf. BncurC'ştii de ieri, lhH:urc~ti, EJ90,
p. 1KIJ).
16 George Potra, Docnmcute pri'Jitoare a istoria ora~nlui Bucure~ti (1634- IKOO), Buclue~ti, l~K2,
p. 60. Actul respectiv emis· la 22 august 1662 menţiollt·aZ:t: "Calca Mt:hcclinţilor unde suie
calea la crucea 1u i A lcxand ru Vadit, cea de piatră".
li La cercetarea acestor ·1estigii au participat studenţi ai Facu1t:1ţii de Istorie-Filozofie )I mu:~:eo
graful principal Co11stantiB l\landache de la Muzeul Curtea \cehe.
18 La una din sesiunile de rapoarte arheologice unde s-a prezentat materialul de faţă, reţ;:n·t;.1tul
Vasile Drăguţ s-a întrebat dacă nu poate fi vorba despre resturile clădirii iuiţiak a Spitalului
Br~lnco·,c·twsc. Ma.tniakle arheologice care permit datart!a construirii aces1ci lucr:lri sînt
certe însă din secolul al XYJll-ka, iar Spitalul Bdnco·lt'lll'SC a fost ridicat dup~l Llii!l se
~-tie în 183.5- 1837.
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Une construction en bois d'une factt:re a part
dans la zone de l'anc~en hopital Brâncovenesc
R I~Sl '.M 1~

De~ fouillc~ arch(~ologiquc~

dans le centre hi:-;torique de Bucarest ;-;oni signalecs des l'annec 1871. On a cxamine en part iculicr la riYc gauchc de la Pîml>oYiţa. La rin' droitc, ou des docunwnts nH~dievaux confinncnt l'existcncc du
\Trger princicr, est moins etudicc. Lors de l'cdification de l'immeuhlc flanquant
le ct)tc est de la J>lact~ 1·nirii on a dfectuc aussi certaines rechcrche~ archt',ologiqucs. On ~- a signalc~ un largc mur cn grosses pierrcs de rivit\rc d dalks de
picrrc a_yant fonct ion ne aux X\' 1" -- XVllr sieclcs en tant (]UC point dt· guct de la
routl' d'oucst de \Iclwdinţi qui debouchait sur les portes d'cn haut de la Cour.
.\nx X\"Ill' --·XIX· siecle-.; ce t('rrain etait occupe par des anncxcs economiqucs
rlc la Cour J>rincit'·rc, dont nnc construction cn poutres ~t unc ~upcrficic de plus
dt' 1."0 Ill<\tre-.; carrcs.
L'<'spac1· tont cnticr cn Ctait compartinwnt{? dans un l1all central flanque
1k
dt ·ux ~alle.;. Les parois de cd te construct ion s'a ppu~·a ient c't un cadre forme
de qua 1n· pou t rcs, f ix{Ts ;\ lcnr tour sur <k-.; rangees de pieux f iclles dans lt· sol
1)() u (' t1 '\. .
11 po11rrait <agir d'unc grandc r!'mi.;l" ahandonnec au cours d<' la pn·mJ{·n· moitil~· dn XlX' .;i(·cl(', aYant l't'·dification de l'hâpital Br[tnco\Tnt·~c (IX37).

