Date preliminare despre cercetările preventive
de la hanul Constantin Vodă din Bucureşti (1996)
Dana Mihai
ln oraşe şi în mănăstiri au fost atestate docu1nentar hanuri sau
clădiri cu destinaţie comercială. Cercetările arheologice 1 au
identificat multe dintre constructiile
cu această functie.
Înainte de
'
,
apariţia hanurilor, un rol important l-au avut pivniţele unde se
depozitau mărfurile, pomenite în documentele de la finele secolului al
XVI-lea2. Hanurile adăpostite întâi de mănăstiri, în aşa numitele
arhondarice3, ajung în secolul următor să fie programe de sine
stătătoare. Hanurile erau ample, pătrate sau în formă de trapez,
închizând în mijlocul lor un lăcaş de cult, aşa cum au fost
ansamblurile de la Sf. Spiridon Vechi din Bucureşti, Sf. Gheorghe
Nou, Zlătari, sau fără biserică, la hanul Constantin Vodă din
Bucureşti.
La parter erau prăvăliile, iar la etaj camerele pentru dormit.
De cele n1ai multe ori, în centrul curţii exista un lăcaş religios. Curtea
hanului era de formă dreptunghiulară, înconjurată de ziduri înalte, iar
clădirile din jurul curţii erau construite pe două nivele, dintre care
unul era ocupat de prăvălii, iar cel de sus de camere de locuit.
Cercetările arheologice efectuate în partea nord-estică a
ansamblului monastic de la Câmpulung, au dus la identificarea
hanului şi a prăvăliilor mănăstirii, amintit la 1 O aprilie 1647: o
clădire de mari dimensiuni, cu lăţimea de 11 m, cu ziduri de piatră
cioplită, lucrate în emplecton, cu încăperi înalte de peste 3 m, care
aveau probabil un nivel deasupra4.
Detalii legate de tehnica şi de etapele de construcţie au fost
obţinute în urma investigaţiilor arheologice preventive desfăşurate în
1

În Bucureşti au fost cercetate mai multe hanuri: Panait 1977, p. 26-29; Panait
1972, p. 3-1 O; Panait 1978, p. 21; pentru hanul Bisericii Sf. Ioan cel Mare: Negru,
FI. Popescu 1996; pentru hanul bisericii mănăstirii Stavropoleos: Mănucu
Adameşteanu, Monica Mărgineanu Cârstoiu, Ingrid Poll, Bogdan Constantinescu
2000, p. 5-48; Mănucu-Adamcşteanu, Elisabeta Drăgan, Ingrid Poll, Dan Căpăţână
2002, p. 95-125; pentru hanul Filaret: Mănucu Adameşteanu, C. Nestorescu 1999,
p. 20.
2
Stoicescu I 961, p. 61.
3
La Yerbila, în judeţul Prahova, se păstrează ruinele arhondaricului format din
două încăperi: la prima se accede printr-un gârlici. Au fost atribuite lui Pană
Filipescu, ginerele lui Constantin Cantacuzino, ridicate fiind la mijlocul secolului al
XVII-iea, Brătuleanu I 997, p. 53.
4
Cantacuzino 1986, p. 287-290.

271
https://biblioteca-digitala.ro

Bucureşti la hanurile Şerban Vodă, Hanul cu Tei, Hanul lui Manuc,
Constantin Vodă, Zlătari, Hanul Filaret, Hanul Sf. Ioan, Hanul
Mănăstirii Stavropoleos etc.
Proprietate a Bălăcenilor, locul pe care se va ridica hanul
Constantin Vodă, se întindea pe un teren mare cuprins între Podul
Mogoşoaiei şi Str. Smârdan şi între Str. Lipscani şi Str. 30
Dece1nbrie, actualmente Iuliu Maniu. Se pare că teritoriul a fost
locuit încă din secolul al XV-lea: în apropierea bisericii Sf. Dumitru
Poştă s-au găsit vestigii din secolele XIV-XVI şi 1norminte, ceea ce
de1nonstra că aici a fost ridicată o biserică la sfârşitul secolului al
XV-lea 5.
După dărâ1narea proprietăţilor boierilor Bălăceni, consideraţi
trădători, Constantin Brâncoveanu începe construirea unui han,
probabil după anul 1692. Locul Bălăccnilor cuprindea un patrulater
care se sprijinea pe "uliţa cea mare care ducea la poarta de sus a
Cur(ii Domneşti la vest de o uliţă, iar la est de biserica Sf Dumitru" 6.
Constantin Brâncoveanu a reţinut o mare parte din terenul
Bălăccnilor pentru construcţia hanului, iar restul proprietăţilor le-a
dăruit 1nănăstirii Văcăreşti. În 1719 a avut loc un incendiu "de la o
casă inică şi proastă, iar focul s-a înteţit, trecând focul peste curte, a
1ners până la 1nargine arzând şi târgul şi mănăstirile şi casele
boiereşti", după cun1 arată Radu Popescu, se pare că atunci a fost
afectat şi hanul 7.
Într-un docmnent din 20 iunie 1793 se arată că perimetrul
hanului Constantin Vodă era următorul: în partea de răsărit era
despărţit de locul mănăstirii Stavropoleos prin ulicioara care mergea
spre povarnă: lungul terenului, în această parte, era cuprins înspre
grădina lui Tudor Nevolnicu şi locul Manii. Pe Podul Mogoşoaiei, în
faţă, se învecina cu locul lui Pascu, ceauş de dulgheri, iar în stânga cu
al lui Mihai Sârbul ce-l cu1npărase de la Marina Văduva. În han, chiar
după ce a ajuns în proprietatea 1nănăstirii Văcăreşti, a pulsat o viaţă
ccono1nică i111portantă, bănuită după descrierile documentare. Astfel
în 1826, 28 ianuarie, un docun1ent amintea că într-una dintre
ca1ncrelc hanului, "care este cârciumă, cu pivniţă dedesubt cu odaia
ei din dos, cu pardoseală, cu sobe, cu uşi cu broaşte se află cam
harvarositâ...... sâ se facâ o nouă pardoseală de cărămidă "8, fapt
surprins şi arheologic prin nu111eroasele refaceri de podele.
�

· Ionaşcu 1959, p. 158.
6
Potra 1985, p. 56-57.
7
Panait 1973, p. ()4.
8
Potra 1986, p. 222.
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Documentele cartografice în care apare figurat hanul sunt cele
de la sfârşitul secolului al XVIII-iea, planurile lui Sulzer şi Purcel.
Cel 1nai detaliat este planul realizat de 1naiorul Borroczyn în 1848, al
cărui original se păstrează în cadrul Arhivelor Statului 9.
Potrivit acestui plan, hanul avea o intrare principală spre uliţa
Franţuzească sau a Işlicarilor. Hanul avea următoarele dimensiuni:
latura de nord avea 86 m, iar cea de vest 88 m. În general, camerele
aveau ca1n aceleaşi dimensiuni, 4,5x 4 m. Clădirea se compunea din
două caturi, cu o distribuţie aproape identică, constând dintr-o
înşiruire de camere de a lungul unui pridvor către curtea interioară 1°.
Existau două scări interioare, direct din coridor, amplasate pe
latura nordică şi două scări exterioare. Acoperirea fiecărui cat era
rezolvată printr-o succesiune de bolţi semicilindrice. Hanul avea 50
de apartamente, distribuite în inod egal la parter şi la etaj. Pridvorul
era rezolvat prin stâlpi de zidărie la parter şi coloane de zidărie la
etaj, iar pe latura de vest cu stâlpi de zidărie la parter şi din lemn la
etaj.
În urma incendiului din anul 1847, hanul este propus spre
demolare, ajungându-se ca în anul 1852 să se ceară "dărâ1narea
etajului de sus pe toată întinderea clădirii despre Podul Mogoşoaiei,
lăsându-se numai magaziile boltite ale etajului de jos" 11•
În 1853, arhitecţii Orăscu şi Vilacrosse raportau că toate
clădirile din partea hanului şi până în Uliţa Franceză, precum şi
partea dinspre Uliţa Mogoşoaiei, clădită din paiantă, peste dru1n de
Aga Belu, ,,sunt în proastă şi primejdioasă stare şi trebuie dărâmate
fără întârziere"12•
În planul Jung din 1856 apare figurat hanul în mod diferit faţă
de cel al lui Borroczyn. Interesant de observat este faptul că hanul
părea să fie în formă de L, respectiv laturile de nord şi vest, iar restul
clădirilor urmând să fie adăugate ulterior. Spre sudul construcţiei,
chiar în colţul care ieşea spre Podul Mogoşoaiei, se observă o
întrerupere a zidului. De la ju1nătatea laturii de vest sunt adăugate o
serie de constructii
,
, care intră sub actuala clădire a Muzeului National
de Istorie a României. De altfel, aşa apare construcţia hanului şi în

Acest plan a oferit şi suportul planimetric pe care a fost suprapusă cercetarea
arheologică. Prelucrarea a fost realizată de dr. arhg. Silviu Teodor, de la Muzeul
National de Istorie a României.
0
' Stoicescu 1969, p. 351.
11
Ibidem, p. 346.
12
Potra 1985, p. 62.
9
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planul Borroczyn din 1847, etajul fiind construit numai pe aceste
laturi 13.
Cercetarea arheologică
Primele investigaţii arheologice din această zonă, efectuate în
anii '50, au dus la descoperirea te1neliilor caselor Bălăceanu, ridicate
peste fundaţiile altor construcţii, datate în secolele XIV-XV, cu ziduri
foarte groase din cără1nidă subţire şi piatră bolovănită de râu 14•
Săpăturile arheologice de salvare au fost reluate în anii '80,
surprinzând latura nordică a subsolurilor hanului Constatin Vodă. Au
fost puse în evidenţă detalii legate de tehnica de construcţie a
zidurilor hanului, groase de 1, 1O 1n, construite din cărămidă cu
dimensiunile de 29 x 15 x 5 cn1, legată cu mortar de var. Au fost
dezvelite două pivniţe longitudinale orientate nord-sud, lungi de 9 m
şi o pivniţă patrulateră cu latura de 9x 1O m, cu stâlp central şi patru
calote semisferice. A1nprentele bolţilor arătau că subsolurile aveau
bolţi cu lunete 15• După distrugerile provocate de cutremurul din 1802,
bolţile prăbuşite au fost înlocuite cu bo Iţi specifice acestei perioade.
În lunile 1nartie-1nai 1996, un colectiv al Muzeului Naţional
de Istorie a României 16 a participat la săpăturile de cercetare
preventivă declanşate de introducerea unei conducte pe locul unde
altădată fuseseră hanurile Constantin Vodă şi Zlătari. A fost cercetată
aproape în întregime aripa de vest a hanului, cercetare care a dus la
descoperirea a 12 camere, cu aproxi1nativ qceleaşi dimensiuni, 5,50
1n x 5 1n, exceptând cainera 9, care are numai 4,20 n1, iar cainera 12,
care nu a fost cercetată în întregi1ne, aproxin1ativ 2,5 1n (Fig. I).
Aripa de vest a hanului suprapune o locuire anterioară, respectiv
patru locuinţe, datate în secolul al XVI-iea.
În privinţa zidurilor de con1partimentare 17, grosi1nea acestora
variază între 0,60 1n şi 1 111. Din1ensiunile cărămizilor din zidul
exterior sunt de 26 x 14 x 5 cin. Tehnica de constructie este
unnătoarca: dispunerea cără1nizilor, un rând pe lat, altul pe lung,
prinse între ele cu un 1nortar alb-gălbui, având în componenţă mult
pietriş şi nisip, cu rosturi de 1,5-2 cin. Fundaţiile sunt acoperite cu
n1ortar, destul de dur, din elevaţie păstrându-se doar 3-4 asize de
13

Stoicescu 1969, p. 348.
Ionaşcu I 959, p. 157.
15
Ţico 1979, p. 40.
16
Colectivul a fost format din Mihaela Simion, dr. Dana Mihai, dr. Silviu Teodor,
dr. Paul Damian.
17
Cele patru locuinţe de secol XVI cercetate, precum şi complexele descoperite nu
fac obiectul acestui raport. Ele vor fi publicate separat de întreg colectivul care a
efectuat săpătura.
14
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cărămidă. Fundaţiile zidurilor de compartimentare nu sunt foarte
adânci, la -0,60- 0,80 m. Numai fundaţia lui Z. 8, zidul exterior al
hanului, care ajunge la -2,00 1n, justifică un etaj deasupra. În
momentul cercetării arheologice, zidurile erau încă destul de solide.
Asupra datării exacte a hanului încă nu ave1n elemente
suficiente, dar înclinăm să credem că este vorba de o constructie
care
,
se înscrie la începutul secolului al XVIII-iea, dacă este să judecă1n
după cără1nida folosită şi după mortar. Analogiile cele mai apropiate
din Bucureşti, etapa post Brâncoveanu, ne confirmă acest lucru 18.
Zidurile apar la -0,30 m faţă de actualul nivel de călcare,
camerele au în general di1nensiunile de 5,50 m x 5 m. Zidurile sunt
orientate E-V, dimensiunile cărămizilor au în general dimensiuni de
23 x 12 x 4,5 cm. Sub fundaţiile zidurilor au fost surprinşi tiranţi de
lemn, tehnică binecunoscută în Bucureşti pentru întărirea solului 19• Z.
12 este construit din cărămizi cu dimensiunile de 26 x 15 x 4,5 cm.,
are talpa fundaţiei la -1,90 m. şi o lăţime de 0,93 m. La -1,35 1n a fost
surprinsă o podea de cărămizi, cu dimensiunile de 1 O x 15 x 4 cm.
Amintim de asemenea sistemul de construcţie a lui Z. 9, construit în
tehnica emplectonului, fiind umplut în interior cu cărămidă spartă şi
mortar, prost construit. Este singura excepţie de acest fel în aripa de
vest a hanului.
18

Cărămida descoperită la Biserica dintr-o zi ca şi cea de la Curtea Veche din
Bucureşti, faza Brâncoveanu, nu se regăseşte aici dim. = 28 x 14 x 4 cm. Mai
apropiată ca dimensiuni ar fi cărămida descoperită la Hanul Zlătari: 26 x 13 x 4
cm; 28 x 14,5 x 4,5 cm. Din caseta E, de pe ultima podea s-a recoltat un material
ceramic foarte bogat, constând din ceramică smălţuită şi pictată, decorată cu humă
precum şi numeroase funduri de vase-borcan. Cărămizile aveau unnătoarele
dimensiuni: 25 x 14,5 x 4,5 cm. În camerele 1, 4, 5 se află, la -1,30 m, a doua
podea de lemn, groasă de 1 O cm. A treia podea de lemn apare la -1,00-1,05 m
( camerele l , 4, 5, 7, 8, 1O). La jumătatea lui Z. 17, Z. 19 au fost practicate nişe cu
diametrul de 1 - 1,20 m, având o adâncime de 0,25 m. Se pare că acestea erau
amenajări pentru vase de provizii (butoaie); aceeaşi situaţie se repetă şi în cazul
zidului de faţadă Z. 8 aproximativ tot la jumătatea camerelor 1 O, 11.
19
Solul impropriu (teren în pantă sau mlăştinos) ridicării unor construcţii a
determinat baterea unor piloţi de lemn sub jimdaţie pentru întărirea solului. La
biserica mănăstirii din Curtea de Argeş au fost semnalate două rânduri de piloţi de
lemn de stejar plasaţi sub fundaţie. De asemenea, sub talpa absidei de nord a
altarului şi a zidului de vest al pronaosului de la Tutana, au fost bătuţi piloţi de
lemn de stejar nearşi, iar deasupra a fost aşezat un rând de cărămizi şi unul de
mortar, iar sub fundaţia bisericii Vieroş I a fost descoperit un pilot de lemn, tehnică
practicată şi la biserica mănăstirii Cobia şi Sf. Spiridon Vechi din Bucureşti, la sala
Brâncoveanu a mănăstirii Hurezi, curtina de la Brâncoveni. Piloţi de lemn au fost
surprinşi şi sub fundaţia casei Văcărescu, bătuţi sub nisipul argilos creând astfel un
sistem de consolidare care să facă faţă infiltraţiilor Dâmboviţei din apropiere.

275
https://biblioteca-digitala.ro

Se cunoaşte deja faptul că la vest moşia Bălăcenilor se
învecina cu o ulită ce se va deschide de Constantin Brâncoveanu ca
să 1neargă spre n�rd şi care se va nu1ni Podul Mogoşoaiei 2°. În 1692,
pri1nul pod al Mogoşoaiei a fost podit cu bârne. În exteriorul lui Z.
18, au fost surprinşi un şir de 12 buşteni întregi, cu diametrul de 26
cin. Din dreptul acestor piloţi s-a recoltat ceramică târzie, de la
n1ij locul secolului al XVIIi-lea, n1ulte platouri din categoria ceramicii
pictate cu galben şi brun, dar şi toarte 1nultă ceramică de uz comun.
În legătură cu siste1nul de buşteni de la exteriorul hanului nu
putetn face aprecierea decât că au fost folosiţi, probabil, la podirea
fostului Pod al Mogoşoaiei 21• Materialul recoltat din dreptul acestor
buşteni este relativ târziu: platouri smălţuite cu galben, sau pictate,
databile la 1nijlocul secolului al XVIII-lea. Podul Mogoşoaiei lega
Curtea D01nnească a lui Constantin Brâncoveanu, din centrul
oraşului, cu palatul ridicat tot de el. Podul Mogoşoaiei a fost prima
stradă bucureşteană asupra căreia s-a exercitat o aliniere, pe cât a fost
posibil la acea dată22 .

-,O

- Potra 1985, p. 56.
21
Potra 1992, p. 141. Doi ani mai târziu se amintea "despre 38 de prăvălii de
precupeţi şi 20 prăvălii de măcelării, cu furci îngropate în pământ. .. despre gârlă să
se bată şarampai groşi buni şi deasupra lor să se încheie cu tălpi".
22
Potra 1992, p. 141.
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Preliminary data concerning preventive archaeological
invcstigation
at Constantine Voda Inn in Bucharest (1996)
Abstract
Preventive archaeo logic al investigation has led to the
discovery of the Western wing of the „Constantine Vodă" Inn in
Bucharest. Such diggings werc undertaken when inserting a pipe
crossing the present Calea Victoriei. Construction phases were
indicated, determining human scttlement prior to 1 ? 1h c., followed by
the actual building of the inn, which confinn documentary attestation.
The Western wing of Constantine Vodă Inn was investigated, thus
evidencing details concerning the construction technique. On that
occasion, 12 rooms on the Western wing of the inn were investigated,
evidencing their respective plani1netry. In addition, wooden pillars
were found below the inn' s foundation, a frequent building practice
in Bucharest, applied to comprcss the ground. A system of logs,
which used to be part of the fonner Mogoşoaia Bridge (present day
Calea Victoriei), was discovered 'outside the inn.

Caption of the figure
Fig. 1. Plan of the Constantine Voda Inn area.
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HANUL CONSTANTIN VODĂ
SĂPĂTURI DE SALVARE 1996
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