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VALENTE
ISTORICE ALE PIETEI
UNIVERS IT ĂTII
,
,
,
DIN BUCUREŞTI
Prof. dr. Panait I. PANAIT
Piaţa Universităţii, denumită la început Piaţa Acaden1iei, este o
realizare urbanistică a ultimelor decenii ale secolului al XIX-lea. Până în
anii 1870 nu se punea proble1na unui atare spaţiu străbătut de şerpuitoarea
„Uliţă a Colţei", flancată de locuinţe orăşeneşti, din aglomerările cărora se
înalţă turlele bisericeşti, indicate în in1aginile fotografice, de bună calitate,
executate de Carol Pop de Szatmary, din Turnul Colţei. Trei piese din
zestrea de fotografii şi clişee, rămase de la acest artist în 1nânuirea
aparatului, redau zona, devenită centrală, a oraşului n1odern, chiar în anul
isprăvirii Palatului Academiei-1870, apreciat de martorii oculari ca fiind
„colosal''. Medicul dermatolog Nicolae Vătăn1anu. dispărut odată cu
colecţia sa în cutren1urul din 4 martie 1977, care a fost şi istoric de prestigiu
al Bucureştilor şi al medicinii româneşti, s-a aplecat. cu n1inuţie,
consultându-l şi pe istoricul George O. Florescu, asupra acestor imagini
panoramice, identificând cu uşurinţă noul palat. dar şi case din jur, sau
apropiere şi mai ales lăcaşurile de cult care erau: Biserica Mânăstirii
Sărindar, azi dispărută, Biserica Doamnei, Biserica dintr-o zi, Biserica Ienei,
cea avariată de seismul din martie 1977 şi dărâmată de autoritatea supremă a
vremii de atunci, dar şi turla Bisericii „Sf. Sava", câte ceva din ansan1blul
Colţea, Palatul Şuţu şi mai departe de acestea, spre NV, turnul ascuţit al
Bisericii Evanghelice'. Biserica ,,Sf. Sava", hram sârbesc 2 , purtat şi de un alt
lăcaş existent la Iaşi 3, era plasată în faţa n1arelui fronton al Universităţii.
marcând partea centrală a curţii Mănăstirii „Sf. Sava", nefiind afectată de
edificiul proiectat de arhitectul Alex. Orăscu şi colaboratorii săi. Faptul
acesta le-a permis istoricilor să presupună existenţa altarului sau a
1

N. Vătămanu, Istorie bucureşteană, Bucureşti, 1973, p. 47-61.
N. Iorga, Istoria Bucureştilor, Bucureşti, 1939, p. 86.
3
Mănăstirea Sf. Sava - laşi a fost ridicată de voievodul Petru Şchiopul în anul 1583,
fiind închinată schitului de la Ierusalim. Refăcută repetat, în sec. XVII-XVIII-XIX,
mănăstirea moldavă a avut multiple misiuni similare cu cele ale Mănăstirii „Sf. Sava" din
Bucureşti. Nicolae Stoicescu, ,,Repertoriul bibliografic al localităţilor şi monumentelor
medievale din Moldova", Bucureşti, 1974, p. 471-473.
2
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constructiei celei de-a doua biserici de la "Sf. Sava". chiar sub soclul statuii
ecvestre, a lui Mihai Viteazul-t . Până la înălţarea palatului academic şi
universitar trama stradală a zonei era alta decât cea pe care oraşul o are astăzi.
Nu exista piaţa şi nici uliţa de legătură directă între Podul Mogoşoaiei. prin1a
arteră don1nească aliniată în 1692, de către Vodă Constantin Brâncoveanu) şi
Uliţa Colţei transformată. în urma unor eforturi tăcute aproape un veac. în
Bd. I. C. Brătianu. Cealaltă mare arteră orientată E-V. Bd. Regina Elisabeta. a
fost trasată pe segn1ente. începând cu faţada clădirii Universităţii şi prelungită
în ambele direcţii. Dacă până în sec. XVIII centrul oraşului de reşedinţă
Bucureşti era Curtea Domnească, la care se îndreptau cele mai importante
artere de comunicaţie, în veacul al XIX-iea. odată cu ridicarea clădirii
Universităţii şi cu lucrările edilitar urbanistice începute după 1870. polul
orăşenesc s-a transformat în ceea ce se numeşte "Piaţa Universităţii··.
Cel 1nai vechi obiectiv istoric existent pe acest teren fusese ,.Mănăstirea
Sf. Sava··. aşezământ monastic marcat pe planşele cartografice dedicate
Bucureştilor. începând cu cel mai vechi. planul din 1770, descoperit de
profesorul universitar dr. Ion Ionaşcu în Arhivele de la Moscova6 • Planul
indică Mănăstirea cu turnul Colţei şi pe latura vestică a Uliţei Colţei. cifra
Legendei cu indicaţia: .,St. SABBAE" (Sf. Sava). Comparând acest plan
rusesc cu fotografiile rămase de la Carol Pop de Szathmary se constată că pe
parcursul unui veac s-a produs o puternică populare a zonei de Nord a
oraşului. În jurul anului 1770 mănăstirea ctitorită de Andronache pârcălab se
plasa în 1nijlocul unui spaţiu pe care cartograful a reţinut conturul
dreptunghiular al curţii mănăstireşti căreia, i se adăugase o clădire mai
întinsă. adosată colţului de N-V şi o alta, tot la exterior. în colţul de NE. O
uliţă secundară făcea legătura între Podul Mogoşoaiei şi poarta principală de
acces în incinta călugărilor. A doua poartă se găsea pe latura sudică a
n1ănăstirii respective unde se termina o şerpuitoare uliţă, pornită din faţa
turnului Colţea pentru a se frânge, la dreapta. pe actualul traseul al străzii
Toma Caragiu. Trei proprietăţi nenominalizate se înşiruiau pe latura sudică
a uliţei Ienei şi o alta pe colţul intersecţiei Uliţei Colţei cu cea care conducea
la poarta secundară a mănăstiri Sf. Sava (astăzi str. Ion Ghica). Cum este
firesc fotografiile executate de Carol Szatmary surprind o aglomerare mai
densă a clădirilor existente către sfârşitul sec. XIX. Mănăstirea ,.Sf. Sava··
nu a fost 01nisă nici de căpitanul Frantz Josef Sulzer, prezent în Bucureşti în
George D. Florescu, Din vechiul Bucureşti, Bucureşti, I 935, p. I O, p. 53.., n. 251 ş.a.;
N. Vătămanu, op. cit., p. 58; Constantin C. Giurescu, Istoria Bucureştilor, ed. li, Bucureşti
1979, p. 79, ş.a.
5
Ştefan Ionescu, Podul Mogoşoaiei - Calea Victoriei, Bucureşti, 1962, p. 31.
6
Ion Ionaşcu, Planul cartografic inedit al oraşului Bucureşti din anul 1770, în ,,Studii..
Revistă de Istorie'', an XII, 1959, 5, p. 113-131.
-t
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anii 1774-1782. în schiţa cartografică generală pe care a anexat-o lucrării sale
apărută. în trei volun1e. la Vicna7 . Până la descoperirea prof. univ. dr. I. Ionaşcu
această schiţă era considerată a fi cel mai vechi plan al oraşului Bucureşti 8 .
Lucrarea. deşi nu se ridică la nivelul celorlalte planuri cartografice din
secolul al XVIII-lea. are calitatea de a fi fost o sursă de informare teritorială
asupra reşedinţei Tării Româneşti către stărşitul sec. XVIII. În legenda
„Planului original". desfăşurată pe latura stângă a planşei, este semnalizată
şi ,.Kloster St. Sava--. fără a se oferi alte lămuriri.
Mult mai elaborate sunt planurile tinerilor ofiţeri austrieci: baronul
F. B. Purcel ( 1790) şi cel al lui Ferdinand Ernst neterminat în 1791 dovadă
fiind cartuşul Legendei, neco1npletat. dar minuţios trasată albia Dâmboviţei,
formele de relief: .. uliţele"". parcelarea proprietăţilor, clădirile n1ai in1portante.
lăcaşurile s.a. Printre acestea din urn1ă se află şi ,.Mănăstirea Sf. Sava'",
aflată în anii întocmirii planşelor respective în perioada imediat unnătoare
construcţiilor lui Alexandru Vodă Ipsilanti. Se re1narcă palatul. de mari
dirnensiuni. orientat pc aceeaşi direcţie pe care o va respecta şi arh. Alex.
Orăscu. iar în faţă biserica datorată lui Constantin Vodă Brâncoveanu. Turla
acestui lăcaş se identifică. în mod clar. în panoramica de mijloc, a tripticului
fotografic datorat lui Szat1nary. Planul aşternut de un fost elev al Şcolii
Sf. Sava. Alex. Vitzu. medic. reflectă compunerea ansamblului arhitectonic
în ultima fază a existenţei lui.
Mănăstirea Sf. Sava a avut în mod cert două biserici de zid. una dintre
ele înălţată de pârcălabul Andronache. iar cea de-a doua a fost cea
brâncovenească. căreia i s-a alăturat un paraclis9. Localizarea. în teren. a
acestui 1nonu1nent reiese în n1od clar din izvoarele cartografice care privesc
şi Piaţa Universităţii. La rândul lor cercetările şi observaţiile arheologice
indică o locuire încă din sec. XV-XVI de când data un cuptor de olar,
descoperit în vecinătatea altarului bisericii Colţea, cercetat de D. V. Rosetti
în 1958 ' 0• resturile unor casc din paiantă din sec. XVI. sen1nalate în curtea
Palatului Şuţu 11• o pivniţă zidită. investigată de arheologul Gh. Cantacuzino.
în 1958, pe colţul de SV al Pieţei Universităţii. cu prilejul construirii
blocului de pe strada Academiei 4 ş.a. În acel răstimp incinta mănăstirii lui
Andronache se plasa pe extrema de N a vetrei Bucureştilor, devenită cel
mai vechi lăcaş ce a dăinuit în această parte a oraşului. În zona respectivă,
7

Frantz Josef Sulzer, Geschichte des transalpinischen Daciens, Viena, 1781-1782, 1-111.
George D. Florescu, op. cit, p. 7.
') Nicolae Stoiccscu, op. cit, p. 296
0
'
Dinu V. Rosetti, Sondajul de la Biserica Colţea, în „Materiale �i cercetări
arheologice'', Bucureşti, 1961, VI I, p. 672-676.
11
Panait I. Panait, Sondajul arheologic din B-dul 1848, nr. 2, în ,.CAB", I, Bucurc�ti,
1963, p. 150.
8
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în sec. XVL se desfăşurau câteva mahalale, împinse către periferie, datorită
specificului muncii acestor meşteşugari, cum erau olarii, dovadă fiind
cuptorul de la Colţea, fierarii ale căror ateliere se cunosc la Sf. Gheorghe
Nou 12 şi sub pavimentul bisericii Răzvan, măcelarii din Scaune. stabiliţi pe
malurile pârâului Bucureştioara, săpunarii ş.a.
Ctitoria lui Andronache. el însuşi un slujbaş de rangul IL atâta vreme
cât pârcălabul în Ţara Românească de atunci indica o dregătorie inferioară 13,
se plasa într-o .,lume"" a orăşenilor de rând, alcătuită din meşteşugari şi
agricultori. ţinând seama de actele epocii care consemnează vii, livezi de
pomi. grădini. în vecinătăţile apropiate.
Inforn1aţiile privitoare la etapa de început a acestui aşezământ sunt
puţine şi uneori confuze. chiar în problen1a datării. cea a hramului bisericii.
şi chiar a datei închinării la Sf. Mormânt. Mai acceptabile sunt limitele
1narilor etape prin care a trecut Mănăstirea .,Sf. Sava"" din Bucureşti şi
acestea ar pute fi: etapa începuturilor ce se plasează între anii cca 16001679. urmată de perioada cea 1nai in1portantă atribuită domniilor neamului
Cantacuzinilor. 1679-1716, apoi aceea legată de domniile fanariote. 1 7161821 şi în fine, ultin1a, pe parcursul căreia s-a obţinut trecerea la învăţământul
superior modern r01nânesc. Construirea palatului Universităţii de azi, care a
ocupat vechea vatră călugărească „Sf. Sava"". dar şi mai multe proprietăţi
învecinate, uliţe. terenuri virane. a produs ainple transformări urbanistice,
inclusiv amenajarea Pieţei Universităţii. Preocupările pentru ridicarea unei
clădiri corespunzătoare cerinţelor unei instituţii de învăţământ superior,
frărnântau autoritatea de stat încă din tin1pul căi1năcăn1iei lui Alexandru D.
.
Ghica ( 1856-185 8). vizându-se terenul de la ..Sf. Sava. . Ofisul emis la
1 O septe1nbrie 1857 a aprobat devizul lucrărilor ., pentru înfiinţarea unei
Acaden1ii"" 1-1. Confuzia aceasta, între Acaden1ie şi Universitate, se va aşterne
în actele vremii până târziu, în 1890, când Academia Română denumită
astfel prin Legea din 29 mai 1879 1 \ a eliberat spaţiul folosit în palatul
Universităţii 16.
Lucrările ridicării acestei monumentale construcţii au pornit anevoie.
începând cu pregătirea terenului prin demolări. extinderea acestui şantier
prin cumpărare de proprietăţi particulare şi obţinerea sumelor necesare,
Dinu V. Rosetti, Panait I. Panait, Cercetări istorice şi arheologice privind ctitoria
brâncovenească de la Sf. Gheorghe Nou, Bucureşti. ,.MIM'', Bucureşti, 1968, VI, p. I 09.
13
Nicolae Stoicescu, Sfatul domnesc şi marii dregători din Ţara Românească şi
Moldova (secolele XIV-XVII), Bucureşti, 1968, p. 216.
14
Ion Ionaşcu, Condiţiile edificării palatului Academiei (Universităţii) din Bucureşti în
anii 1857-1864, Bucureşti. ,,MIM'', Bucureşti, 1965, li, p. 110-111.
15
Grigore Ionescu, Bucureşti. Ghid istoric şi artistic, Bucureşti, 1938, p. 78.
16
Dan Berindei, Sebastian Bonifaciu, Bucureşti. Ghid turistic, Bucureşti, 1978, p. 154.
I:!
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finisarea proiectelor întocmite de către cei mai apreciaţi specialişti în
domeniu ş.a. Pentru toate acestea s-a produs o arhivă generoasă studiată de
prof. univ. dr. Ion Ionaşcu, fost director al Arhivelor Statului din Bucureşti
în anii 1953-1956, şi de alţi istorici ai învăţământului românesc. Au rămas
n1ult mai paupere izvoarele de epocă scrise, privitoare la ctitoria
pârcălabului Andronache. completate însă de cele ulterioare emise în special
în timpul domniei lui Constantin Vodă Brâncoveanu. Cea mai interesantă
sursă de informare este pisania, datorată acestui ctitor, dezvelită la 20 iulie
1709, când a fost târnosit lăcaşul brâncovenesc de la Mănăstirea „Sf. Sava'·.
Confonn acesteia prima frază conţine o succintă evocare a perioadei de
început a vechii mănăstiri: .. aceasta sf<â>ntă beserică. lăcaş D<o>mnului
Savaoth. fiind întâi făcută mai mică, de un Andronache pârcălab şi închinată
la lavra S<ve>ti Savei de lângă Ier<u>s<a>lim, hramul aceştii sf<i>inte
beserici fiind Bl<a>goveşteniile precum în hrisoave s-au văzut. iară din
neştiinţa unora şi de multă trecere de vreme, norodul S<ve>ti Sava l-au
tinut" 17• Ca atare ctitorul Andronache construise o biserică mai „mică" decât
cea nouă a lui Vodă Brâncoveanu, având hramul Bunei Vestiri_ pe care a
închinat-o schitului Sf. Sava din apropierea Sfântului Mormânt. Precizarea
provine ,,din hrisoave" ce s-au văzut şi din tradiţia orală „a norodului"'. Ca
atare, hramul s-a completat prin alăturarea sărbătorii Anunţării Sf. Fecioare
Maria de către arhanghelul Gavriil a Hotărârii Dumnezeieşti. de denumirea
schitului Sf. Sava care va deveni mai folosit. cu trecerea timpului 18•
Datarea mănăstirii vechi este plasată în jurul anului 1600. Astfel
autorul primei monografii ştiinţifice a Capitalei. prof. G.I. Ionnescu-Gion
publica în 1899 că Mănăstirea „Sf. Sava" aparţine sec. XVL întrucât avea
vii la Târgovişte anterior primului an al sec. XVIL după informaţia datorată
lui Bogdan Petriceicu Haşdeu 19 • La rândul său Nicolae Stoicescu se opreşte
la sfârşitul veacului al XVI-lea, eventual începutul sec. XVII 20. Către
aceeaşi perioadă trimite şi „cartea" din 23 aprilie 1619. iscălită de judeţul
Dumitru şi cei 12 pârgari ai târgului, privitoare la un diferend pentru o vie şi
un vad de moară, printre martorii semnatari aflându-se şi egume<nul> .. dă la
S<ven> Sava'" 21• Zapisul orăşenesc face parte din grupul celor dintâi
17

Inscripţiile Medievale ale României. Oraşul Bucureşti, sub red. lui Al. Elian,
Bucureşti, 1965, I, p. 484.
18
Textul inscripţiei lasă posibilitatea atribuirii închinării lăcaşului bucureştean
pârcălabului ctitor. În orice caz nu poate fi acceptată plasarea închinării mănăstirii respective
în aprilie 1680 cum scrie Gh. Parusi în „Cronologia Bucureştilor", Bucureşti, 2005, p. 55.
19
G.I. Ionnescu-Gion, ,,Istoria Bucureşcilor'', Bucuresci, I 899, p. 212.
20
Nicolae Stoicescu, Repertoriul bibliografic al monumentelor feudale din Bucureşti,
Bucureşti, 1961, p. 295.
21
„DIR", 8. Ţara Românească, veac XVII, 3, Bucureşti, 1951, p. 253.
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confin11ări scrise ale n1ănăstirii Sf. Sava din Bucureşti. Prima consemnare
lăsată de un călător străin privind Mănăstirea "Sf. Sava" aparţine lui Paul de
Alep. care însoţindu-l pe părintele său. patriarhul Macarie, au vizitat oraşul
Bucureşti în anii 1654 şi 1665. prilej cu care oaspeţii s-au informat asupra
agitatelor momente la zi, ivite după decesul lui Matei Vodă Basarab.
făc�1ndu-şi timp să privească şi unele monun1ente ale urbei. mai
reprezentative. Printre acestea s-a aflat şi ,.o mică mănăstire cu hra111ul Sf.
Sava. pe care ctitorii săi au închinat-o, la început, n1ănăstirii cu acelaşi nume
din Ierusalim şi este cân11uită de un egumen împuternicit de patriarhul de la
lerusalin1·· 22. Textul face parte. din însemnările dedicate oraşului Bucureşti.
aşternute în cea de-a două călătorie a patriarhului, atunci către Moscova, în
tin1pul căreia s-a petrecut a doua şedere a lor la Bucureşti. Paul de Alep
anticipează conţinutul pisaniei brâncoveneşti din 1709. Către aceeaşi
convingere se îndreaptă şi dr. N. Vătămanu care scria că Andronache pârcălab
. .îi dăduse hramul Blagoveşteniei şi o închinase lavrei Sf. Sava de la
lerusalin1 ·· 23. Din actele păstrate în arhive reiese că mănăstirea respectivă
beneficia de prăvălii plasate în Târgul din lăuntru al Bucureştilor, patru
dintre acestea fiind, date. în schimb. lui Şerban Cantacuzino. pentru
construirea hanului acestuia. mănăstirii revenindu-i „un codru de ioc în
Grozăveşti·· 2-t. Mănăstirea ,.Sf. Sava·· era în posesia unor mori. pe
Dâmboviţa. înjugate cu cele ale mănăstirii Cotroceni25 , averea acesteia
incluzând stăpânirea a şase mori proprii26 , vii în Dealul Bucureştilor şi la
Târgovişte. posesie atestată ante 1600, case în mahalaua Sf. Vineri ş.a. 27
Era. ca atare. un aşezământ monastic înzestrat cu bunuri dobândite nu
nun1ai de la ctitor ci şi de la alţi credincioşi. având în vedere veneraţia
bucureştenilor faţă de un metoh de la Sf. Mormânt, care beneficia de dările
trin1ise din Tara Ron1ânească.
Este de presupus. ţinând seama de realităţile practicate şi de alte
mănăstiri. în privinţa instruirii tinerilor în cele ale scrisului, că şi la Sf. Sava
se făcea această instrucţie şcolară. Încă la jumătatea secolului XIX. cum
scrie Ioan Brezoianu. se presupunea exercitarea acestui drept şi Mănăstirii
Sf. Sava. care trebuia să întreţină şi o tipografie. Dorinţa lui Şerban
Cantacuzino n1anifestată. de la începutul urcării în tron, opţiunea sa pentru
.,Sf. Sava". bazată pe prieteşugul Cantacuzinilor, cu Hrisant Notara. viitorul
patriarh al Ierusalimului. care a cântărit greu în alegerea sediului şcolii
22

2
�
2
�

25
2

<>

27

Călători străini despre Ţările Române, Bucureşti, I 976, VI, p. 228.
N. Vătămanu, op. cit., p. 52.
George Patra, Istoricul hanurilor bucureştene, Bucureşti, I 985, p. 34.
G. I. Ionnescu-Gion, op. cit., p. 305.
Ioan Brezoianu, Mănăstirile zise închinate şi călugării străini, Bucureşti, I 86 I. p. 50.
G. I. Ionnescu-Gion, op. cit., p. 213.
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greceşti la mănăstirea „Sf. Sava''_ aflată peste ulucele gospodăriei domnitorului
şi subordonată Sf. Mormânt de la Ierusalim.

Mănăstirea „Sf. Sava", sediu al Şcolii Domneşti
din Bucureşti
Iniţiativa organizării unei instituţii de învăţământ acaden1ic în capitala
Ţării Ron1âneşti a fost stimulată de mai mulţi factori: sociali. economici şi
politici sau impulsionaţi de capacitatea unor personalităţi aflate în vârful
societăţii cunoscătoare a realităţilor europene. În a doua jumătate a secolului
al XVII-lea au sporit rândurile şcolilor organizate de episcopii. mănăstiri.
biserici sau de către domnie. acestea fiind cele mai capabile să atragă dascăli
străini, în general greci, unii dintre ei izgoniţi de autoritatea sultanală şi
nevoiţi să-şi găsească găzduirea pe unde erau solicitaţi. Veniţi. mai întâi. ca
preceptori de care beneficiau copiii familiilor boiereşti, cum a fost aceea a
postelnicului Constantin Cantacuzino ş.a. aceşti oameni de cultură şi-au
găsit locul în instituţii de învăţământ de rang n1ediu cum a fost de exemplu
_.Scola greca et latina·· de la Târgovişte, pentru o scurtă perioadă, în care
s-au instruit tineri care se pregăteau să urmeze cursurile unor universităţi
străine. cun1 erau cele din Italia, Austria, Franţa, Polonia sau la Istanbul.
Spre sfârşitul veacului XVII, graţie politicii promovată de Şerban Vodă
Cantacuzino, urmată de nepotul său de soră. Constantin Vodă Brâncoveanu.
s-au obţinut multiple înfăptuiri printre care şi cele din domeniul culturii. al
valorificării introducerii limbii române în docun1entele oficiale şi în cărţile
de cult, închegarea unui stil arhitectonic propriu, sporirea tipăriturilor ş.a. S
a creat astfel un climat favorabil impulsionării învăţăn1ântului. pornind de la
cel elen1entar, colegiul, şi de rang academic şi în acelaşi ti1np o apropiere
mai generoasă faţă de modelul european. Numai don1niei lui Constantin
Brâncoveanu ( 1688-1 714) i se atribuie trimiterea a cel puţin 15 studenţi. la
puternice vetre universitare europene28, fiii cei mari ai acestuia fiind însă
instruiti' în tară
de către eruditi' dascăli.
'
Oraşul Bucureşti, declarat capitală unică a Ţării Româneşti, în 1659 de
către Gheorghe Vodă Ghica, a devenit, în a doua jumătate a veacului al
XVII-lea, şi cel mai puternic centru urban de instrucţie şcolară al Ţării
Româneşti.
Şerban Vodă Cantacuzino ( 1678-1688) a fost o personalitate complexă,
cu o cultură temeinică începută în familia părintească şi continuată la Înalta
Şcoală a Patriarhiei Constantinopolelui, aplicată, din tinereţe ca ispravnic pc
şantierele aşezământului mitropolitan, la Curtea Domnească din Bucureşti,
28

Istoria Românilor, Bucureşti, 2003, voi. V, p. 872.
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la Hanul Sf. Gheorghe Nou, început de Panaiotaki Nicusios Mamona, la
casele sale de pe Podul Mogoşoaiei şi la Biserica Doamnei, culminând cu
mănăstirea Cotroceni şi Hanul lui Şerban Vodă29 . Avându-I alături, un timp,
pe stolnicul Constantin Cantacuzino, fratele său, proaspătul domn s-a arătat
disponibiL în condiţiile în care abia pornise şi şantierul de la Cotroceni30• să
stimuleze organizarea unei şcoli domneşti la ,,Sf. Sava''. S-a mers gradat
pornind de la modesta ucenicie a pisarilor la Colegiul condus de magistrul
Ghern1anos Locros, ierarh al Nissei, încă din 1680, la Sf. Sava pentru a se
ajunge la rangul de Academie creată în 1694. în timpul succesorului domn
C., onstantm
. Brancoveanu,..
31 .
32
Nicolae Stoicescu , preluând însemnarea Banului Mihail Cantacuzino
din .. Genealogia Cantacuzinilor" 33 plasează acest eveniment în 1679, ca
atare la începutul şederii în tron, dată la care subscriu şi alţi cercetători
inclusiv Radu Vergatti în interesanta sa monografie dedicată Stolnicului
C. Cantacuzono 34. Într-adevăr Stolnicul era cel mai pregătit intelectual
r01nân în organizarea şi funcţionarea unei instituţii şcolare de acest gen la
Bucureşti, realităţi pe care le întâlnise atât la Şcoala Patriarhiei de pe Cornul
de Aur din Istanbul cât şi la Universitatea din Padova, una dintre primele
din Italia, sau la Viena ş.a. Aveau să-şi aducă îndemnul şi susţinerea
patriarhii Dositei al Ierusalimului şi Hrisant Notara, buni sfetnici ai celor doi
domnitori. Prin starea de închinare a celor două puternice mănăstiri
bucureştene: ,,Sf. Sava şi Sf. Gheorghe Nou" Patriarhia Ierusalimului avea
un prestigiu incontestabil în Tara Ron1ânească. Dacă pentru „Sf. Gheorghe
Nou", orientarea dată de Panaiotaki Nicusios Mamona era îndreptată spre
profilul comercial, deşi acolo existau case patriarhiceşti, mănăstirea „Sf. Sava"
aduce o completare reprezentată de activitatea culturală. Faptul acesta avea
să fie observat şi de către ieromonahul lpolit Vîşenski, plecat din importantul
centru ortodox răsăritean, Cernigov, în hagealâc, făcând o plăcută oprire în
Bucureşti, la cumpăna anilor 1707-1708, unde a fost găzduit în chiliile de la
Sf. Sava şi a participat la somptuoasa târnosire a Bisericii Sf. Gheorghe
Nou. Pentru el, ,,Sf. Sava" era ,,liceul oraşului" iar ,,Sf. Gheorghe", ,,ceva
29

Panait I. Panait, Bucureşti-oraşul de reşedinţă domnească a lui Şerban Cantacuzino în
,,Studii şi articole de istorie şi istoria artei'', Muzeul Naţional Cotroceni, Bucureşti, 200 l, p. 1314.
30
Pisania bisericii indică începerea lucrărilor la 26 mai 1679, N. Stoicescu, op. cit., p. 189.
31
Istoria Românilor, voi. V, p. 876.
32
Nicolae Stoicescu, op. cit., p. 127
33
Banul Mihai Cantacuzino, Genealogia Cantacuzinilor, Ed. N. Iorga, Bucureşti, 1902,
p. 140-142.
34
Radu Ştefan Ciobanu Vergatti, Pe urmele stolnicului Constantin Cantacuzino,
Bucureşti, 1982, p. 169 ş.a.
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asemănător cu un han mare, cu o mulţime de magazii înăuntru, pentru
depozite de mărfuri"35. Este perioada în care se structura Regulamentul de
organizare a Academiei de la Sf. Sava, luându-se model norme de funcţionare
ale Universităţii din Padova şi aceleia din Fanar. Şi până la domnia lui Şerban
Cantacuzino comunitatea monahală de la Sf. Sava avusese legături directe cu
forul patriarhal de la Sf. Mormânt, inclusiv cu ortodoxia răsăriteană.
Şcoala organizată de Şerban Vodă Cantacuzino a luat fiinţă în
modesta mănăstire „Sf. Sava", în limba greacă. cu dascăli greci. instituţie
precipitat pornită, având în vedere descinderea proaspătului domn. Şerban
Vodă Cantacuzino, pe malul Dâmboviţei. în prima lună a anului 1679 36 . În
acelaşi an ctitorul înfipsese sapa pentru fundaţiile marii sale mănăstiri de la
Cotroceni, pisania aceleia din pridvorul lăcaşului indicând ziua de 26 mai
1679. Ca atare. presupunem că nu s-au putut face atunci. noi zidiri necesare
şcolii, deşi construcţiile existente erau afectate de vechimea lor şi de o
defectuoasă întreţinere a acestora. Fapte ce se desprind din cronicile vremii.
dar şi din observaţiile de şantier şi alte descoperiri arheologice. În mod cert
exista biserica lui Andronache pârcălab, chilii unde aveau să se ţină şi orele
de şcoală. o casă egumenească. şi o alta pentru oaspeţii aflaţi în drun1ul spre
sau de la Ierusalim, magazii şi alte nemestii gospodăreşti: gard de uluci. cu
poartă pe latura de vest ş.a. Din izvorul cartografic întocmit în 1 770 rezultă
că planul proprietăţii mănăstireşti de atunci înscria un dreptunghi orientat
prin laturile mari, pe direcţia E-V. Comparată cu marile ansambluri
arhitectonice domneşti de la Radu Vodă, Mihai Vodă, Cotroceni, Văcăreşti
ş.a. Mănăstirea „Sf. Sava'' era mai modest îngrijită. Marea ei valoare
începea cu dubla folosinţă de lăcaş ortodox şi şcoală îngrijită de Şerban
Cantacuzino, apoi de Constantin Brâncoveanu şi mai târziu de Alexandru
Ipsilanti, toţi receptivi la problema instrucţiei şcolare a generaţiilor care s-au
succedat. Constantin Vodă Brâncoveanu a moştenit un aşezământ de
învăţământ necorespunzător aspiraţiilor sale. În istoriografia română se
remarcă opinia că personalităţile care au determinat opţiunea hotărâtă a lui
Vodă Brâncoveanu au fost stolnicul C. Cantacuzino37 • fratele acestuia.
Mihail, şi marele învăţat Hrisant Notara, în eparhia căruia se afla şi dania
închinată de Andronache pârcălab, schitului ,,Sf. Sava" din apropierea
Ierusalimului. În textul pisaniei din 1709 se arată că biserica mănăstirii, în
timpul lui Constantin Brâncoveanu, fiind învechită „au început a se strica şi
a crăpa, cât şi a se surpa" devenind o primejdie. S-a pornit cu ideea întăririi
35

Gheorghe Bezviconi, Călători ruşi în Moldova şi Muntenia, Bucureşti, I 94 7, p. 3 80.
Şerban Vodă Cantacuzino a primit firmanul de domnie a Ţării Româneşti la
19 noiembrie I 678 . . intrând în Bucureşti la 6/ I 6 ianuarie 1679 ( c. f. Istoria Români lor,
voi. V, p. 227).
37
1864, Universitatea din Bucureşti, 1966, Bucureşti, p. 11.
36
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zidurilor „pe unde s-a părut că trebuie ca să stea. Iară foarte slabă fiind, mai
v�îrtos ten1eele. s-au surpat. Deci măria sa o au surpat de tot acea veche.
ce-au fostu. din temelie au zidit şi au rădicat aceasta, ce astăzi se vede aşa
i�cusită �i fr�n1�asă. ad�� �ân� pe_ lângă d�n:a şi alt� case ş� �ocmele ca �ă
;
f 1c şcoala de mvaţat carte · . Pisania respectiva nu aminteşte mc1 o construcţie
datorată lui �erban Cantacuzino Voievod, ci numai starea de ruinare a
bisericii vechi. Contribuţia bănească a provenit din partea domnitorului.
cotnplctată cu o sun1ă de bani răn1asă de la Sterie lumânărarul, răpus de
ciu1nă. N eînţc legeri le iscate între urmaşii defunctului, fost locuitor în
mahalaua vecină Scaune 39, l-au detenninat pe Vodă Brâncoveanu să transfere
acea n1oştenire. pentru acoperirea cheltuielilor necesare la Mănăstirea ,.Sf.
Sava··. Ispravnicul lucrărilor care s-au desfăşurat începând cu anul 1707. a
fost pcnnanent. vei slugerul Radu Dudescu, iar egumenul, în timpul căruia
s-a fl:'1cut sfinţirea noului lăcaş, în 1709, Danii! Arapul. Analizând construcţiile
dotnneşti la Sf. Gheorghe-Nou şi la ,,Sf. Sava'" rezultă că Vodă Constantin
Brâncoveanu s-a străduit să doteze cele două mănăstiri cu clădiri noi,
sacrificând lăcaşurile anterioare şubrezite de timp sau devenite neîncăpătoare.
fapt constatat şi de înalţi prelaţi de la Sf. Munte şi de cronicarii din epocă.
realităţi confirmate şi de cercetările arheologice40 . Radu Greceanu, cronicarul
de Curte al don1nitorului, scria că biserica 1nănăstirii Sf. Gheorghe era
„veche foarte. zidită dă un boier anume Dobruş Banul, foarte mică şi
întunecoasă. care fiind în mijlocul târgului şi toată neguţătorimea acolo şi
în1prejur. fiind împodobită cu minunată zidire, ca o cetate, dă luminatul
don1n Constantin Brâncoveanu Voievod"41, acesta a răspuns rugăminţii
patriarhului Ierusalimului Dositei să ridice o biserică ,,pe măsura hanului"" şi
ca atare domnitorul a zidit, în anii 1705-1706, monumentul în care astăzi se
află 1noaştele Sf. Constantin Brâncoveanu. La Mănăstirea „Sf. Sava'' Vodă
Brâncoveanu găsea o situaţie similară, la acel început de veac XVIII, când
se preocupa de continuarea înfăptuirilor lui Şerban Vodă Cantacuzino pe
linia învăţăn1ântului, pe care îl dorea adus la un rang superior42. Încă din
1680. la doi ani de la ridicarea sa în tron, se înfiinţa la Bucureşti, un Colegiu
condus de învăţatul Ghermanos Locros, ajutat şi de alţi celebri profesori
greci. Printre aceşti erudiţi avea să se afle fostul rector al Academiei
Patriarhiei Constantinopolelui Sevastos Chimenitul, devenit director al
18

Inscripţiile Medievale, Oraşul Bucureşti, I, p. 484.
V) Ci. I. lonnescu-Gion, op. cit, p. 213.
-1o Dinu V. Rosetti, Panait l. Panait, Cercetări privind ctitoria brâncovenească Sf.
Gheorghe cel Nou din Bucureşti, ,,Bucureşti'', VI, 1968, p. 99.
-1 i Radu Greceanu, Viaţa lui Constantin Brâncoveanu, Bucureşti, 1961, p. 137.
·12
Ion Ionaşcu, Academia Domnească de la Sf. Sava din Bucureşti factor de propagare a
culturii în Peninsula Balcanică până la 1821, ,,Analele Universităţii Bucureşti'', Seria Ştiinţe
Sociale, Istorie, an XVI, 1967, p. 39-54.
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colegiului din Bucureşti, Hrisant Notara, viitor patriarh al Ierusalimului.
întronat în anul 1707, dar rămas şi devotat diriguitor al procesului de
organizare a învăţământului superior din Ţara Românească şi Moldova. şi
mulţi alţii.i3 . Studiile monografice dedicate istoriei Universităţii din Bucureşti.
redactate în cinstea împlinirii a 100 de ani de la emiterea decretului lui
Alexandru Ioan Cuza din 4/16 iulie 1864 şi a 270 de ani de existenţă a
Academiei de la Sf. Sava, clarifica şi mai multe aspecte ale începuturilor
care au beneficiat de un mecenat domnesc, dar şi de contribuţia celor care au
elaborat ,,Regulamentul" din 1707 de organizare, cadrele didactice şi
studenţi români sau veniţi de peste hotare, cursurile şi limbile de predare, în
primul rând limba greacă, venituri şi cheltuieli ş.a. Paralel cu aceste
preocupări Vodă Constantin Brâncoveanu a purces la reînnoirea ansamblului
arhitectonic Sf. Sava şi la completarea acestuia cu ..alte case şi tocmele ca să
fie şcoală de învăţat carte, pentru pomenirea veşnică a neamului său şi a
moşilor şi strămoşilor mării sale, pomană''. cum se citeşte în repetat evocata
pisanie din 1709 .i .i_ Noul edificiu universitar a fost zidit pe latura de Nord a
incintei, ceea ce ar corespunde, în parte. actualei laturi de sud a palatului
Universităţii din B-dul Regina Elisabeta. Conturul respectiv se distinge pe
planul oraşului din 177045. Însuşi vomicul Radu Popescu cronicarul care nu
s-a străduit să consemneze calităţile lui Constantin Vodă Brâncoveanu nu
mai stăruim asupra celor ale înaintaşului acestuia, expediază în câteva
cuvinte, lucrarea brâncovenească de la Mănăstirea ,.Sf. Sava" unde don1nitonll
a Îacut „mănăstire şi case de şcoală aici''.i 6 • Atât conform noilor cerinţe
legate de spaţiul şi de scopul procesului de învăţământ a reieşit, de la bun
început, că moştenirea rămasă de la înaintaşi trebuia înlocuită, începând
chiar cu biserica pârcălabului Andronache, găsită „vec�e şi slabă"'. şi
repetându-se situaţia de la Sf. Gheorghe Nou a fost năruită. Intr-o gramată a
lui Hrisant Notara, dată din Târgovişte, în august 1707, se afirmă că noua
biserică a fost „clădită din temelii"47. Partea de zidărie, a fost executată în
anul începerii, fapt ce ne arată că materialele de construcţie au fost pregătite
din timp. Ritmul nu s-a putut menţine însă în anul următor, în care s-a
răspândit epidemia de ciumă care a provocat sistarea lucrărilor. Abia la 13
septembrie 171 O ispravnicul Radu Dudescu îl informa pe Patriarhul
Ierusalimului că „a luat sfârşit clădirea sfintei biserici şi e rară lipsă de toate,
43

Istoria Românilor, Bucureşti, voi. V, p. 876-877.
Inscripţiile medievale, I, p. 484.
45
Ion Ionaşcu, op. cit, ,,Studii''. Revista de Istorie, an XII, 1959, 5, Planul general şi
detaliat mărit.
46
Radu Popescu vornicul, Istoriile domnilor Ţării Româneşti, ed. Const. Grecescu,
Bucureşti, 1963, p. 206, n. l.
47
E. Hurmuzaki, N. Iorga, Documente privitoare la istoria românilor, XI V-1, Bucureşti,
, 1915, p. 30.
44
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pe cât la zugrăvit cât şi la aşternerea de lespezi_ catapeteasma şi alte lucrări
de ncvoie'" 48. La 28 aprilie 1713 mitropolitul Dristrei (Silistra) Ierotci şi
profesor la Sf. Sava sub numele Ioan Comnen, transmitea patriarhului
Hrisant impresia pe care a avut-o vizitând Mănăstirea "Sf. Sava", .,al cărui
lăcaş m-an1 uimit şi m-am mirat de frmnuseţea lui şi pe ctitor l-am fericit şi
lăudaf' 49. S-a lucrat prin eşalonarea obiectivelor acestui ansamblu
arhitectonic: biserica şi clădirea „şcolii celei noi'', evocată într-un document
50
din 9 septembrie 1707 fără a se spune în ce stadiu se aflau la acea dată .
Trebuia să urmeze construcţia pentru tipografie şi bibliotecă, obiective
propuse de stolnicul C. Cantacuzino în 1707, şi preluate de către Hrisant
Notara după acutizarea discuţiilor dintre domnitor şi unchiul său 51• În
corespondenţa lui Constantin Vodă Brâncoveanu, cu patriarhul Ierusalimului,
din 4 februarie 1709, se arată că „ciuma a oprit vara trecută <1708-nn>
slujba ce mai este la Sf. Sava şi la şcoală şi fiind ce slujba aceasta nu se va
isprăvi, nu se poate începe cu tipografia şi biblioteca 52• Nici în 171 O
ispravnicul lucrării nu terminase clădirea respectivă, dar spera ca acest
eveni1nent să i-a sfârşit „în primăvara viitoare" 53. Biblioteca nu însemna
nun1ai zidirea unor încăperi, ci şi strângerea fondului de carte şi documente,
ordonarea acestora, executarea mobilierului specific ş.a. Realizarea de la
Mănăstirea Hurezu obţinută de Constantin Brâncoveanu, în mare, în aceeaşi
perioadă ( 1690-1694 ) 54 a condus la alcătuirea unui veritabil tezaur de carte,
extrem de util în formarea oamenilor de cultură pregătiţi pe băncile
Academiei. Biblioteca de la „Sf. Sava" urma să contribuie la procesul de
învăţământ şi cercetare la care erau antrenaţi dascălii şi ucenicii lor. Pentru
ordonarea zestrei de carte alcătuită din cca 7000 de volume, era preocupat în
1714 Niccolo da Porta, secretar domnesc. Directorul Academiei făcea cunoscut
patriarhului la 24 aprilie 1714, că vizitând oraşul „Vei găsi biblioteca gata''.
Urmând stilul acestor epistole profesorul Marcu Porphyropoulos Cipriotul
transmitea Înaltului superior că „Dascălii şi şcolarii, robii Tăi s1neriţi
până la pământ, se închină părinteştii Tale iubire şi griji " 55. La această
dată Vodă Brâncoveanu zăcea în sinistra închisoare Yedikule. Trecuse o
lună şi o zi de la transmiterea mazilirii sale de către prietenul Mustafa
Aga „hambar-emini i".
48

Idem, XIV-3, Bucureşti, 1936, p. 76.
E. Hurmuzaki, N. Iorga, op. cit, XIV-1, p. 523.
50
Nicolae Stoicescu, Repertoriul hibliografic, Bucureşti, 1961, p. 295.
51
Radu Ştefan Ciobanu Vergatti, op. cit., p. 176.
52
E. Hurmuzaki, op. cit., XIV-3, p. 413.
5
J Radu Ştefan Ciobanu Vergatti, op. cit., p. 176.
54
Nicolae Stoicescu, Bibliografia localităţilor şi monumentelor feudale din România, I,
Tara Românească, Bucureşti, 1970, p. 369.
55
E. Hurmuzaki, op. cit., XIV- I, p. 598.
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Programul de funcţionare a Şcolii domneşti din Bucureşti era inspirat
din practicile cunoscute de mentorii C. Cantacuzino, Hrisant Notara. de
dascălii aduşi din centre europene ale învăţământului superior. Beneficiind
de mecenatul lui Vodă Brâncoveanu, toţi aceştia au contribuit la ridicarea
instituţiei, pornită ca Şcoală Domnească sub Şerban Vodă Cantacuzino, şi
ajunsă la rangul de Academie Domnească. cea mai înaltă treaptă, aşa cum o
găsea, în 1713. învăţatul profesor Alex. Helladius. care recunoştea că aceasta
.. merită numele de Academie" 56. Marile lucrări de transformare a Mănăstirii
„Sf. Sava'' într-un amplu ansamblu arhitectonic care să răspundă cerinţelor
monahale, dar şi celor şcolare. s-au derulat concomitent cu eforturile pentru
adaptarea programelor de lucru european-occidentale. Hotărâtor, în acest
domeniu. a fost Regulamentul din 1707. întocmit de dascălul Ioan Comnen
şi ierodi-dascălul Ioan Avramie, sub directa îndrumare a învăţatului Hrisant
Notara. Dintr-o scrisoare trimisă de Marcu Cipriotu către aceeaşi
personalitate, la 20 sept. 1713 se arată că fusese trimis la Istanbul Abramios
Ioan, care aducea .. foaia'' lui pentru orânduirea şcolii 57 . O altă ,.foaie'' urma
să parvină şi de la Ierotei Silistreanu. Cu o altă epistolă înaltul prelat era
informat că la „Sf. Sava'' se preda „trei ştiinţe gramatice. afară de gramatica
propriu-zisă; la tehnologie se dau teme: dintre ştiinţele filosofice se predă
fizica şi odată ori de două ori pe săptămână teme de gramatică. " 58.
La rândul său Domnescul nou ctitor s-a dovedit consecvent de a face.
în capitala Ţării Româneşti, o instituţie novatoare a societăţii prin cultură. în
primul rând prin şcoală. A cheltuit enorm şi a controlat personal organizarea
acestui proces. Într-o corespondenţă din 30 aprilie 1713. către patriarhul
Ierusalimului, ispravnicul Radu Dudescu scria că Vodă Brâncoveanu „a
orânduit a se găti var şi cărămizi spre a se clădi o poartă la Sf. Sava. un
grajd şi o şură de cară<care-nn> şi un zid care să se unească cu şcoala şi
nădăjduiesc ca până la toamnă să se săvârşească şi acestea" 59. Aveau să fie
printre cele din urmă lucrări la „Sf. Sava'' prevăzute de Constantin Vodă
Brâncoveanu, pe care el nu le-a mai putut vedea însă.
Tragedia Brâncovenilor care a culminat în ziua de 15 august 1715.
prin execuţia din piaţeta Yalî K6sku, de lângă Topkapî, a avut efecte nefaste
pentru istoria românilor. anunţate mai întâi prin intervenţiile politice ale
Sublimei Porţi în vederea impunerii regimului fanariot. La Bucureşti, în
primii ani după mazilirea celui ce se menţinuse în tron peste 25 de ani. şi
56

„Neque mirum est Bucurestium Academiam vocari'', Ştefan Ionescu, Panait I. Panait,
Constantin Vodă Brâncoveanu, Bucureşti, 1969, p. 321, n. 84.
57
E. Hurmuzaki, XIV-I, p. 542.
58
Ibidem, p. 703-704.
59
Ibidem, p. 525.
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1nai ales după executarea poruncii "sultanului lalelei" Ahmed III, atmosfera
era apăsătoare. Vodă Ştefan Cantacuzino, chinuit şi de suferinţele Doan1nei
Păuna, dar şi de primejdia sfârşitului de şedere în tron, care avea să vină la
finele anului 1715. şi-a îndreptat resursele morale şi materiale către Biserica
şi Şcoala don1nească. El a pus amprenta stilului brâncovenesc. pe latura
vestică a bisericii înălţată de Mircea Ciobanu. prin pisania şi ancadramentul
uşii de la intrare în lăcaşul cel mare al Curţii Do1nneşti60• a ridicat un palat al
coconilor. tot acolo, existent şi astăzi pe str. Soarelui61 � n-a scăpat din
vedere biserica Sf. Apostoli, aflată în mahalaua neamului postelnicului
C. Cantacuzino ş.a. Acelaşi dascăl de la "Sf. Sava'" Marcu Cipriotu. confirma
patriarhului Hrisant în 1715. că noul domn ocrotea şcoala, îngrijindu-se ca
un binefăcător şi de dascăli şi de ucenici62. Cei care au urn1at imediat
d01nniei lui Vodă Brâncoveanu s-au străduit. pe plan cultural să menţină
ritn1ttl înfăptuirilor aceluia pc care oton1anii îl numeau Altînbeiul Valahiei
<prinţul aurului-nn>. Nicolae Mavrocordat. on1 cult abia ajuns în Bucureşti
a început în 1716. zidirea Mănăstirii Văcăreşti. cu care dorea să întreacă
frumoasele edificii ale Brâncoveanului şi pe care o va închina, în iunie 1721,
tot Sfântului Morn1ânt63. Constantin Mavrocordat. titularul a şase urcări în
tronul Ţării Româneşti şi alte patru în Moldova. a stăruit cu consecvenţă. la
propăşirea culturii în cele două ţări române. În cea de-a treia domnie în
Bucureşti, la 27 februarie 1739, a izbucnit un incendiu la casele Mănăstirii
„Sf. Sava". care a atins şi alte două biserici, dar Vodă a intervenit prompt
„pentru îndreptarea şi înnoirea părţilor arse'"_ acordând trei pungi de la Cămara
sa6 .i. Din nefericire sinistrul n-a fost singurul foc ce s-a abătut asupra acestei
părţi a Bucureştilor, la care s-au alăturat, ca provocatoare de nenorociri mai
n1ulte cutremure, unele din ele puternic devastatoare în sec. XVIII-XIX (1730,
1802. 1813, 1838 ş.a. )65. Introducerea cursurilor în mai 1nulte limbi. printre
care elina, greaca, latina, slavona, româna, condiţionarea ocupării unor
posturi în stat de cunoştinţe ştiinţifice, legislative în domeniu. toate luate de
unii domnitori, mai întâi de Nicolae Mavrocordat şi Constantin Mavrocordat
care sunt semnatari a peste 15 hrisoave şi porunci privind învăţământul66 au
Panait I. Panait, Aristide Ştefănescu, Muzeul Curtea Veche, Bucureşti, 1973, p. 61.
Dumitru Almaş, Panait I. Panait, Curtea Veche din Bucureşti, Bucureşti, 1974, p. 119.
61
Gheorghe Cronţ, Începuturile Academiei Domneşti din Bucureşti, în ,,MIM". 1966,
IV, p. 23, n. 24.
61
Nicolae Stoicescu, Repertoriul bibliografic, Bucureşti, 1961, p. 317
6 N
-1
. Iorga, Monumentele istorice româneşti, .în ,.Buletinul Comisiei Monumentelor
Istorice" ,,BCMI'', an XXVI, 1933, p. 155.
65
Marieta Adam Chiper, Vechi însemnări româneşti ca izvor istoric, Bucureşti, l 996,
p. 162-169.
66
Istoria Românilor, voi. VI, p. 736.
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produs sporirea .. populaţiei şcolare". În timp ce fiii celor bogaţi preferau
universităţile străine. copiii orăşenilor, ai funcţionărimii urmau şcoli locale
al căror număr a crescut în Bucureşti, Iaşi, dar şi în alte aşezări urbane.
Pentru Ţara Românească, Academia de la Sf. Sava se afla în prim plan prin
erudiţia profesorilor şi domeniile de abordare la cursuri sau aplicaţii, manualele
tipărite. materialele didactice, unele dintre acestea fiind aduse din Occident
ş.a. Şcoala tindea să devină matricea de pregătire a tineretului pentru viaţă.
În ultimele zile ale anului 1761 Constantin Vodă Mavrocordat porunceşte
mutarea egumenului şi a călugărilor de la Sf. Sava la Mănăstirea Văcăreşti.
Ansamblul arhitectonic. datorat lui Constantin Brâncoveanu rămânea numai
ca sediu al Academiei Domneşti67. Sporirea dărilor faţă de Sublima Poartă.
succesiunea a 12 schimbări la domnie în răstimpul a două decenii şi jun1ătate.
către mijlocul sec. XVIII. un război ruso-turc cu ocupaţii străine. corupţia
slujitorilor fanarioţi s-au resimţit nu numai în vistieria ţării. ci şi în funcţionarea
Academiei Domneşti privind condiţiile ei materiale şi organizatorice.
Cel care a înfăptuit o nouă etapă din istoria acestei instituţii avea să fie
Alexandru Vodă Ipsilanti care, în prima sa domnie ( septembrie 1774ianuarie 1782) a stabilit la Sf. Sava din Bucureşti. pentru Academia sa. un
program de învăţământ complex de 12 ani (gran1atică. matematică. fizică,
istoria, teologia şi limbile greacă. latină. franceză. italiană)68. Fostul mare
dragoman al Porţii Otomane a depăşit pe mulţi dintre semenii săi încoronaţi.
prin cei 8 ani şi 4 luni de şedere în tronul Ţării Româneşti. iar cea de-a doua
domnie de numai un an ( 1 796-1797), dar acesta palid. Este considerat un
prototip al „despotismului luminat. în varianta românească" 69, prin măsurile
sale administrative, juridice şi în special culturale. domeniu în care se
înscrie şi învăţământul superior prin Academia domnească de la Sf. Sava,
rămasă tot în limba greacă şi zidirea celei mai ample construcţii din Ţara
Românească în acel sfârşit de veac XVIII, care era: ,,Curtea Nouă", devenită
„Curtea Arsă" din Bucureşti. Prin dregătoria diplomatică pe care o prestase
cu succes la Istanbul, Alexandru Ipsilanti era un ager cunoscător al
direcţiilor către care se îndrepta civilizaţia europeană contemporană lui.
Ideea unei Universităţi mija în preocupările sale de viitor, fapt care a adus,
în ţară, pe elveţianul Frantz Joseph Sulzer, cel care proiectase, în urma
inundaţiilor din 1774, ,,Canalul de la Lunguleţu"70 şi care se presupune că
67

Nicolae Stoicescu, Repertoiu bibliografic, Bucureşti, I 96 I, p. 295.
Mircea Maliţa, Cuminţenia pământului. Strategii de supravieţuire în istoria poporului
român, Bucureşti, 20 I O, p. 85.
69
Istoria Românilor, voi. VI, p. 511 ..
70
Ştefan Bălan, Nicolae St. Mihăilescu, Istoria ştiinţei şi tehnicii în România, Bucureşti,
I 985, p. I 00.
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urma să fie profesor la această înaltă şcoală71. A rămas în memoria
specialiştilor prin cartea dedicată istoriei românilor cu tarele generaţiei sale.
În anii 1775, respectiv 1776 Vodă Ipsilanti a deschis două mari
şantiere de lucru, unul la .,Curtea Nouă"' din Dealul Spirii72 şi celălalt la Sf.
Sava. Atnbele lucrări erau de vastă întindere, prioritate având palatul de
reşedinţă înălţat, prin aducerea forţată a zidarilor, în cursul aceluiaşi an. Cel
de-al doilea. de la Sf. Sava. s-a eşalonat în răstimpul 1776-1779. timp în
care s-au efectuat noi lucrări ,,cuprinzând multe case pentru predarea
ştiinţelor şi pentru locuinţa dascălilor şi a altor şcolari, peste cei 75 şi cu
trapezărie şi bucătărie şi pitărie în Mănăstirea Sf. Sava" 73. Din ansamblul
arhitectonic datorat lui Constantin Vodă Brâncoveanu a fost menţinută
biserica. Noul local al Academiei era apreciat de contemporani a fi ,.o zidărie
colosală··, ridicată de domnitor cu ,,propriile cheltuieli, fapt neadevărat, banii
fiind luaţi din bugetul şcolilor"n. În luna ianuarie 1776 Alexandru Vodă
Ipsilanti emisese un lung hrisov, în limba greacă pentru Sf. Sava. în realitate
pentru a exprima ataşatnentul său faţă de învăţământ, slăvind învăţătura de
carte 75. Cu acest hrisov norn1ativ pentru şcoli, se dorea, în esenţă,
reorganizarea Acaden1iei bucureştene privind atât baza materială cât şi
calitatea profesorilor, acceptarea ucenicilor în rândul cărora nu se admiteau
tineri ţărani sau oieri, profilul cursurilor, ş.a. Prima concretizare a acestui
progran1 se anunţa prin n1arele palat ale cărui dimensiuni au fost sugerate şi
în planurile Purcel şi Ernst de la sfârşitul veacului XVIII. Pe o inscripţie din
timpul zidirii el este apreciat a fi „Helicon al muzelor", adică un templu al
muzelor 76. Faţada avea să indice o clădire alcătuită din parter şi etaj, cu un
turn firav ce se ridica deasupra acoperişului, în centrul laturii mari sudice.
Mai completă se prezintă reconstituirea, fâcută pe baza planului Borroczyn.
a 1nedicului Alex. Vitzu ( 1853-1902) a întregului ansamblu Sf. Sava, şi cu
indicarea funcţionalităţii clădirilor, distribuite pe cele patru laturi ale
incintei77. Clădirea cea mare a Şcolii. se afla în stânga porţii principale de
acces dinspre Podul Mogoşoaiei, fiind orientată ca şi cea anterioară a lui
Vodă Brâncoveanu, pe direcţia E-V, latura mare, atingând, după „Scara,.
Planului Vitzu 85 m. iar cea laterală 30 m. Uşile de acces pentru tineri se
aflau pe extremele laterale, iar cea pentru profesori la mijlocul faţadei de
sud. Repartiţia celorlalte edificii în teren nu denotă un plan ordonat al
71
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N. Iorga, Istoria românilor prin călători,ed. II, voi. II, Bucureşti, 1928, p. 229.
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ansamblului. ceea ce poate sugera o eventuală rnenţinere şi a unora din
casele brâncoveneşti. Verificarea se poate face prin studierea materialelor de
construcţie. rămase în pământ: cărămida, mortarul, tehnica de lucru. diferite
între cele două importante etape. Zidul meşterilor brâncoveneşti diferă.
evident. de cel făcut în 1776, când acesta era mai slab. mortarul cu mult
nisip şi nu cu var cum se făcea la cumpăna secolelor XVII-XVIII ş.a. Cât
priveşte repartiţia spaţiului construit înscris în planul Vitzu. ea reflectă o
realitate din ultimele decenii ale palatului respectiv.
Secolul al XVIII-lea a fost mult agitat. provocând repetate perturbaţii
şi în funcţionarea Academiei de la Sf. Sava. A fost transformată. un timp. în
reşedinţă domnească. În cea de-a doua domnie (1791-1793) Mihai Suţu a
dispus evacuarea populaţiei şcolare la Biserica Bălaşa şi rechiziţionarea a
încă trei case mari şi 12 mai mici din apropiere. pentru Curtea do1nnească.
inclusiv completarea inventarului până şi cu aşternuturi .. pentru musafirii
săi''78. Cursurile au fost suspendate în timpul epidemiilor de ciumă. răspândite
în cursul războaielor care s-au abătut asupra Ţărilor Ron1âneşti. al frăn1ântărilor
sociale din 1821. 1848-1849 la desfăşurarea cărora profesorii şi tinerii
studenţi au fost activi79. Sporirea obligaţiilor populaţiei faţă de trupele de
ocupaţie şi extinderea corupţiei s-au resimţit dran1atic în strângerea dărilor
financiare la vistieria ţării. şi ca atare în bugetul de întreţinere a clădirilor de
stat. din care făceau parte şi cele ale Academiei Do1nneşti. Cu cât se avansa.
an de an, în sec. XIX pecetea degradării devenea tot mai evidentă. ,.Academia
grecească'' a fost nevoită să-şi părăsească adăpostul de la ctitoria Don1niţei
Bălaşa, avariată de marele seism din 1802 şi să-şi găsească refugiul la
Mănăstirea Măgureanu, clădire construită prin exigenţa sa recunoscută
pretutindeni, unde Şerban Cantacuzino Vodă dirijase lucrări de construcţie.
Acolo, în capătul de sud al Podului Mogoşoaiei. spre Dâmboviţa. la
Măgureanu, după 1817. avea să sucombe Academia zisă grecească pornită
de la Sf. Sava. În timpul acesta complexul domnesc de la Sf. Sava va
reintra, în calitatea lui de vatră a învăţământului superior. pierdută în anul
1 791, dar de data aceasta în limba română.
În câteva din chiliile de la ,.Sf. Sava" a fost deschisă. în anul 1818.
prima şcoală superioară românească, iniţiată şi condusă, până în 1821. de cel
venit din „părţile Transilvaniei", ing. Gheorghe Lazăr. continuat de Ioan
Heliade Rădulescu, fost ucenic al magistrului, şi de alţi profesori ron1âni
care au dovedit că limba română este pregătită să răspundă cerinţelor unei
Academii Române. Aprobarea a fost dată de domnitorul Ioan Gheorghe
Caragea, la 24 martie 1818, pusă pe anaforaua unui grup de boieri patrioţi.
78
79
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în frunte cu n1itropolitul Ncctarie, iar deschiderea cursurilor pregătită printr
o .,Înştiinţarea de toată cinstea vrednicii tinerimi", a lui Gh. Lazăr şi a avut
loc în luna august acelaşi ml 0 . Noua Academie de la Sf. Sava permitea
accesul şi tinerilor care nu avuseseră posibilitatea de a deprinde limba
greacă. latină sau o lin1bă europeană modernă. La Sf. Sava din Bucureşti.
Tara Rmnâncască a avut prima şcoală superioară naţională în care s-au
format� şi unii din ei au participat la actul de instrucţie academică, precun1 I.
I I. Rădulescu. Eufrosin Poteca. Petrache Poenaru, C. Moroiu, Gh. Ioan id şi
inuiţi dintre fruntaşii revoluţiei din 1848, printre care s-au aflat N. Bălcescu.
I. 11. Rădulescu. Cristian Tel1 ş.a. Cu timpul. acest ansamblu arhitectonic a
găzduit şi Muzeul Colegiului Sf. Sava aranjat în două săli. cu exponate de
ştiinţele naturii şi istorie, pe care ardelenii Tin1otei Cipariu şi George Bariţiu
Ic vizitau în august 1836 81• Cu acest prilej ci au făcut o oprire şi la Petrache
Pocnaru. aflat în suferinţă provocată de n1alarie . .,în odaia lui marc. curată"".
de la Sf. Sava. în care se găseau cărţi şi tablouri. Aaron Florian, subdirector
al Eforiei şcoalelor. profesor de istoric. beneficia şi el de două can1ere n1ari
şi bibliotecă frumoasă. Desigur aşa arătau încăperile de găzduire din casa
rezcrvat[1 dascălilor. aflată în irnediata apropiere a clădirii celei 1nari a Şcolii. În
colţul de S-E al incintei. într-o construcţie plasată în vecinătatea proprietăţii
vei postelnicului Costache Grigore Suţu. cel care a zidit Palatul Suţu în anii
1833-1834 82• se aflau două din serviciile importante ale Academiei 83.
Evenimentele care s-au derulat în perioada l 779-1870 cu războaie
aducătoare de cortegiul de nenorociri specifice. cataclisme. epidemii. sistarea
activităţilor şcolare sau mutarea acestora. şi chiar calitatea inferioară a
1natcrialelor de construcţie ş.a „ au precipitat degradarea clădirilor şi chiar
dărâmarea unora dintre ele. S-a păstrat din ziua de 03.12.1852 un raport al
eforilor şcolii către don1nitorul Barbu Ştirbei în care se arăta că . .încăperile
în care se află acun1 biblioteca şi muzeul"' deveniseră „dărăpănate şi
tnnedioase". fapt pentru care se propunea construirea unei clădiri cu etaj.
estimată la suma de 168.240 lei. Întrucât nu s-a luat nici o măsură. anul
viitor. s-a scris un alt demers. în care se estima că populaţiei şcolare a
gi1nnaziului alcătuită din 400 de elevi i se vor alătura. din toamnă. alţi tineri.
fapt ce făcea necesară zidirea unor noi clase. lucrare pentru care domnitorul
aprobă 27900 lei, recomandând. printre altele ... armonizarea" cu cele
existente. lucrare ce va fi terminată în vara anului 1854 84 . fiind practic
80
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printre ultimele care s-au adăugat moştenirii lăsată de Alexandru Vodă
Ipsilanti. Era faza de căutare a unor soluţii parţiale.
Cel care avea să impulsioneze procesul de revigorare a societăţii
române era fostul domn al Ţării Româneşti din anii 1834-1842 Alexandru
Dimitrie Ghica şi caimacam la Bucureşti în perioada 1856-1858. când s-a
pregătit Unirea celor două ţări separate de firavul râu Milcov. Era al noulea
din cei 11 Ghiculeşti purtători de coroană. cu o solidă pregătire occidentală.
Printre timpuriile porunci ale Caimacamului s-a aflat şi cea adresată eforilor
şcolii de a se construi, la Colegiul Sf. Sava, un nou local şi construcţii necesare
unei Academii moderne. Într-un raport către Caimacam, din 2 septe1nbrie
1857, Grigore Bengescu, şeful departamentului, arăta necesitatea obţinerii
fondurilor pentru Academia nouă deoarece .Jocalul unde se fac astăzi cursurile
învăţătorilor este foarte strâmt şi neîndestulător dezvoltării învăţătorilor··,
„clădirea veche a colegiului din Sf. Sava se află în mare stricăciune şi că
chiar de i s-ar face o uşoară reparaţie, cu un cost foarte însemnatoriu, tot
starea ei nu ar garanta o durată asiguratoare, nu asigură spaţiul"'. Drept
urmare s-a ordonat arh. Ioan Schlatter un proiect executat în colaborare cu
arhitecţii Al. Orăscu şi Scarlat Beneş. Proiectul prevedea Palatul Academiei
având în stânga internatele, vis-a-vis biblioteca şi muzeul 85. În cercul celor
.
împuterniciţi se discuta despre o ,.clădire naţională ,, ce urma să se ridice, iar
cea veche se prevedea „dărâmare chiar acum--. Diriginte al lucrărilor a fost
numit arh. Al. Orăscu, căruia i s-a comunicat şi bugetul de I 982 690 lei,
,,pentru înfiinţarea unei Academii"' 86. Ţinând seama de cererea forului
comanditar se constatase. încă din 1852. că suprafaţa proprietăţii Sf. Sava nu
era suficientă, trebuind să se facă exproprieri. recompensate cu sume
importante, ce le depăşeau, cu mult pe cele repartizate. Din datele de arhivă,
valorificate ştiinţific de prof. univ. Dr. Ion Ionaşcu rezultă că s-au făcut atari
tranzacţii în zona bisericii Ienei. în zona porţii mari şi a uliţei de legătură cu
Podul Mogoşoaiei, numită Gh. Lazăr 87, pe uliţele Colţei, Academiei,
Racoviţă (azi Ion Ghica) ş.a. Din devizele de achiziţionare rezultă că erau
unele proprietăţi modeste de 1500-2000 de galbeni. cum erau evaluate
casele pictorului A. Petrescu, tot aşa cele stăpânite de Crăciun Olaru şi
acelea mai scumpe, la 5000 galbeni proprietatea lui Vasile Boierescu, în
timp ce casele lui Vasile Hiotu urcau la 6000 de galbeni88 ,Jiind de trebuinţă
pentru întinderea locului Colegiului Sf. Sava'' 89. În devizul arhitecţilor
Al. Orăscu şi Burelli din 23 februarie 1870, în valoare de 20 OOO lei, erau
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trecuţi şi 300 de lei "pentru dărâmarea bisericii, dându-se materialul" 90. Prin
poziţia ei biserica brâncovenească, aflându-se pe traseul bulevardului lărgit.
stârnea diferite soluţii.
Într-un referat întocmit la 26 februarie 1862 se prevede. de către
arh. Al. Orăscu ... strărnutarea" lăcaşului brâncovenesc sau ,.reconstruirea··
acestuia într-un loc indicat pe un plan, ulterior pierdut91 . Au trecut opt ani de
atunci, tirnp în care biserica a rămas pe locul ei, ameninţată să devină ca
într-o groapă, de molozul provenit de la demolările practicate în jur. Soluţia
mutării şi a consolidării pereţilor cu şine de fier a fost apreciată ineficientă.
în timp ce Palatul Academiei se ridica, biserica se ruina mereu. Lucrările de
începere a şantierului Palatului începuseră în oct. 1857. prin săparea
fundaţiilor şi zidire. O comisie constituită de Căimacam anul următor. a
ajuns la concluzia că Facultatea de Drept trebuia să beneficieze de o
construcţie separată. iar marelui palat să i se dea denumirea de .,Universitatea··.
În acest stadiu s-a atins şi data încheierii căimăcămiei lui Alexandru
Dimitrie Ghica. succedată de o altă căimăcămie care s-a dovedit mai puţin
interesată de şantierul universitar. La doi ani de lucru s-a intrat în faza de
finisare a zidăriei. punându-se problema aducerii marmurei şi pietrăriei. a
plăcilor ornamentale comandate la Pesta, clădirea ,.Academiei celei noi··
fiind dorită gata în toamna anului 1860. Dar nu s-a putut, piesele lucrate în
Ungaria şi la Viena, transportate pe 3 vapoare, au fost cărate de la Giurgiu la
Bucureşti cu carele, în lunile octombrie 1860-februarie 1861 92. Lemnăria.
pregătită în judeţele Brăila şi Galaţi, era adusă cu bacurile pe Dunăre. până
în portul Olteniţa şi de acolo în Capitală cu carele ţăranilor cărăuşi.
Montarea unora din aceste materiale s-a făcut şi cu participarea unor meşteri
străini. Erau admirate cele 11 cariatide comandate sculptorului Fr. Schiller
pentru „salonul de ceremonie al Academiei" 93. La finisaje s-au constatat
unele deficienţe la grinzile plafoanelor, duşumelele, scările ş.a ..
remediate prin exigenţa lui Al. Orăscu. Palatut început în 1O oct. 1857, s-a
prezentat la inaugurarea din 14/26 decembrie 1869 94 ca o reuşită.
Construcţie zidită în stil neoclasic, desigur contrastantă faţă de multe din
casele din jur existente, scunde şi de mici proporţii. În vecinătatea apropiată
se aflau, ca edificii de referinţă palatul lui Costache Gr. Suţu ( 1833-1834 ).
Mănăstirea, spitalul şi turnul Colţei, zidit în 1715, ca cea mai înaltă clădire,
ale cărei fundaţii se află şi acum pe B-dul I. C. Brătianu în faţa Bisericii.
respectiv şi Muzeului Bucureşti, marcând limita vestică a proprietăţilor vei
90
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95

spătarului Mihai Cantacuzino . În stadiul acela Palatul Universităţii avea
numai latura mare din B-dul Regina Elisabeta de azi, cealaltă, nordică fiind
adăugată în răstimpul 1920-1934. Dar un asemenea edificiu nu putea fi
valorificat în condiţiile menţinerii tramei stradale de sorginte medievală.
Urbanistic se impunea un spaţiu larg, amenajat în faţadă, de genul unei pieţe
către care să atlueze bulevarde ce vin din cele patru puncte cardinale ale
Capitalei. La început în anii de lucru ai constructorilor, fusese amenajat de-a
lungul clădirii, un drum, care trecând prin faţa acesteia unea Uliţa Colţei cu
96
Uliţa Colegiului_ cum era denumită strada Academiei de azi, permiţând
ieşirea la Podul Mogoşoaiei, spre Mănăstirea Sărindar. Practic această arteră
acoperea actualul trotuar de N al Bd. Regina Elisabeta, fiind umbrit de
acoperişul masivei clădiri şi de silueta Bisericii ,,Sf. Sava", răn1asă pe
fundaţiile ei puse de Constantin Vodă Brâncoveanu în anul 1 707.
Ambiţiosul plan de înălţare a unei asemenea ,.clădiri naţionale.. _ cum
era apreciată noua construcţie, a condus la năruirea „caselor cele mari'',
datorate lui Alexandru Vodă Ipsilanti şi a altora aflate în fosta incintă de la
Sf. Sava şi împrejurimile imediate ale acesteia. Ritmul de lucru era
condiţionat de obţinerea asentimentelor proprietarilor privind sumele pentru
exproprierea acestora. atât pentru destâşurarea palatului cât şi pentru piaţa
din faţă, pentru străzile şi bulevardele moderne care nu se mai limitau la
lăţimea de 6-8 m, ci primeau din partea proiectantului 20 şi chiar 30 1n
lătime.
Au trebuit să cadă, în afară de biserica ,,Sf. Sava", câteva edificii
'
care aparţineau unor potentaţi ai vremii, cu1n au fost membrii familiei
Boerescu. Vasile Hiotu, cel cu palatul de lângă poarta cea mare de la Uliţa
,,Gh. Lazăr" 97, clădirea familiei Baronzo. să fie afectată întinsa proprietate a
postelnicului Costache Grigore Suţu, devenit prin căsătorie şi stăpân al
Palatului Suţu. edificiu aflat ,Jn gard'' cu terenul Academiei ş.a. Dar Palatul
Academiei devenea reperul major al vetrei bucureştene. acţiune declanşată
în scopul creării unui ambient corespunzător, prin construirea unor lungi
artere de comunicaţie. o piaţă reprezentativă ş.a. Academia, denumită oficial
şi Universitatea, a devenit noul centru al Capitalei, către care se îndreptau
aceste importante căi moderne de comunicaţie, proiectate conform normelor
urbanistice, în genul celor care se executau şi la Paris. La Universitate se
încrucişau bulevardele cu axul N-S, cu cel E-V, de la care se desfăşura o
nouă tramă stradală bucureşteană. Pentru aceasta, Consiliul Comunal a
aprobat, la 3 aprilie 1868, deschiderea unui bulevard care urma să unească
Panait I. Panait, Cercetări privind Turnul Colţei din Bucureşti, ,,BMI'', XXXIX, 1970,
III, p. 3-8.
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Palatul Universităţii cu Mănăstirea Cotroceni98 , devenită de mai multe ori
reşedinţă domnească. Punctul de pornire a acestei "magistrale" s-a stabilit a
fi faţada sudică a Universităţii, unde drumul existent urma să prindă alte
dimensiuni. Cum marginea nordică a trotuarului se termina în soclul peretelui
edificiului proaspăt ridicat, partea opusă era cea care putea oferi ştraiful
de teren necesar respectării lăţimii Bulevard ului Universităţii, cu condiţia
rezolvării situaţiei bisericii brâncoveneşti. Lăcaşul era un monument
reprezentativ al stilului brâncovenesc, ridicat de ctitor cu aceeaşi mână
de meşteri care zidiseră Biserica Sf. Gheorghe Nou, în anii 1705-1706,
târnosirea având loc la 29 iunie 1707 în prezenţa Înaltului Patriarh
Hrisant Notara99 . Arh. Al. Orăscu avea de ales una din mai multele soluţii
care se propuneau, pornindu-se cu hotărârea salvării acesteia, eventual
prin strămutarea lăcaşului. Implicaţiile financiare şi cele tehnice au năruit
speranţele arhitectului.
Ca atare, în anul 1870, a fost năruit ultimul şi cel mai rezistent monument
al ansan1blului Sf. Sava. Molozul rezultat din zidăriile construcţiilor afectate
urma să fie aşternut pe traseul arterei celei noi, pentru obţinerea reducerii
diferenţei de altitudine dintre poziţia Pieţei Universităţii şi smârcurile
Cişmigiului100. Către 1874 erau rezolvate problemele de pavare, aducerea
apei prin conducte din ceramică arsă. unele amenajări horticole ş.a. Problema
marilor bulevarde s-a continuat, în unele părţi, până către mijlocul sec XX.
S-a lucrat pornindu-se din numitul Bd. al Academiei sau Bd. Universităţii,
care se desfăşura numai în faţa edificiului cu acest nume101. În direcţia către
Cotroceni s-a obţinut legătura cu Podul Mogoşoaiei prin afectarea a
7 proprietăţi şi s-a continuat până la Brezoianu şi printr-o nouă etapă până la
Piaţa Kogălniceanu şi n1ai departe la Mănăstirea Cotroceni ajungându-se în
1898102.
Partea estică a acestei magistrale a pornit, din faţa Universităţii, către
Piaţa C.A. Rosetti, în anul 1890, ajungând la punctul terminus graţie şi
eforturilor făcute de primarul Emanuel Protopopescu - Pache şi succesorul
acestuia N. Filipescu, după cinci ani, adică în 1895 103•
"Autostrada'' N-S a fost începută în 1894 având drept moştenire a
veacului anterior, cursul şerpuit al Uliţei Co Iţea, fapt ce s-a reflectat şi în
98
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frecventele modificări ale proiectelor urbanistice create, de aliniament,
dimensiuni. mult sporite faţă de cele existente, de aici demolări, aşa cum a fost
şi cazul Casa Manolescu-Vitzu 104, proiectată de Ion Mincu ş.a. B-dul Colţea
(azi şi Bd I. C. Brătianu) s-a învecinat cu extrema estică a şantierului
Palatului Universităţii. În jurul edificiului s-a menţinut str. Academiei, a fost
trasată Strada Nouă, azi str. Edgar Quinet, căreia i s-a aliniat latura nordică a
Palatului Universităţii, s-a amenajat strada ce duce la Biserica Rusă, lăcaş
zidit în anii 1906-1909 (str. Toma Caragiu) ş. a. Edilii Capitalei nu au scăpat
din vedere Piaţa Universităţii care acoperea o bună parte din terenul
Mănăstirii ,,Sf. Sava"', extinsă prin cerinţele instituţiilor existente aici. Când
în 1870 fusese isprăvită clădirea Academiei, această parte urmând să devină
piaţa centrală a oraşului. a trebuit să se treacă şi la amenajarea acesteia, care
se dorea a fi ,.cât se va putea mai mare ca de aici să înceapă şi alte căi
principale ce s-ar face în viitor" 105. În cadrul amplelor discuţii privitoare la
traseul axei E-V, respectiv Bd. Regina Elisabeta, s-au abordat şi vecinătăţile
care trebuiau să contribuie la înfrumuseţarea acestei magistrale, un loc
important revenindu-i pieţei din faţa Palatului Universităţii. Se propunea ca
aceasta să beneficieze de vegetaţie corespunzătoare. bazine de apă. alei
pavate şi dotate cu mobilier specific. În 1874 amenajarea terenului plantat
putea fi admirată, dar era prea puţin. Se dorea o piaţă monumentală a
Palatului Universităţii. locul de expunere a statuilor marilor înfăptuitori ai
neamului, de odihna bucureştenilor, de desfăşurarea manifestaţiilor de masă
ş.a. După o scurtă întârziere s-a purces la lucru prin plantarea unor arbori şi
ceva amenajări floricole. În iunie 1874 Universitatea solicita Primăriei să
preia întreţinerea grădinii unde va fi ridicată statuia lui Mihai Viteazul 106.
Ivindu-se unele greutăţi, la Grădina Botanică, înfiinţată în 1860, prin decretul
lui Alexandru Ioan Cuza, primarul capitalei a dispus. în acel an, mutarea
acesteia, în piaţa Universităţii, sub conducerea eruditului D. Brândză, unul din
marii botanişti şi profesori ai Universităţii din Bucureşti. Între anii 18741886, s-au chiar 1892, o grădină botanică a poposit şi în faţa Palatului
Universităţii, contribuind la peisajul acestui centru urban românesc şi a
activităţii didactice superioare 107. Spaţiul s-a dovedit insuficient, şi ca atare,
în 1886, Grădina Botanică se stabilea în vecinătatea Şoselei Cotroceni,
arteră care duce la mănăstirea lui Şerban Vodă Cantacuzino şi în care se
găseşte şi acum.
104

Petru Mortu, Casa Manolescu-Vitzu din Bulevardul Colţei, ,,Caiete ARA'', I /20 I O,
p. 189-194.
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. op. cit., p. 113
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Piaţa Universităţii - Agora Bucureştilor
Centrul unde se întâlnesc mari artere ale Bucureştilor primea alte
dotări cu reverberaţie naţională, emanată de simbolicul omagiu exprimat
prin statuile marilor bărbaţi ai neamului. În vederea obţinerii cadrului
general al acestei pieţe, în formare, s-au făcut alte eforturi bancare pentru a
se obţine un contur corespunzător. semicircular. ,,Planul oraşului Bucureşti.
1895'', arată că, spre sfârşitul acelui secol, în faţa Universităţii se afla un
teren dorit al cărui diametru dialoga, în mare, cu faţada Palatului
Universităţii de vis a vis 1°8. Acest semicerc s-a completat prin fostul Palat al
Societăţii de Asigurări Generale (azi BCR) ridicat în 1906109 şi cu blocul
construit după proiectul arh. G. M. Cantacuzino în 1935, fost un timp sediul
Primăriei Capitalei, acum gazda unor importante partide contemporane,
magazine, locuinţe şi alte plăcute edificii pe latura de vest a covorului de
iarbă ce acoperă suprafaţa pieţei respective. De fapt, în anii 1932-1933, au
intervenit şi alte modificări care vizau piaţa dar şi Bd. Colţea, pentru care s
au făcut exproprieri atât în faţada dinspre Colţea cât şi din spate, din
proprietăţile Suţu110• Vasta întindere a terenului antecesorilor vei postelnicului
Costache Suţu fusese obiect de dispută, între proprietarii de atunci, ante
3 septembrie 1781, şi Sf. Sava 111 • Şi n-au fost singurii şi nu numai atunci,
căci ultimele răşluiri s-au petrecut şi după 1960 când, lărgindu-se trotuarul,
a fost împins grilajul de fier, cu cca 1,5 m, prilej cu care bazinul fântânii din
faţa copertinei de acces în Palatul Suţu a fost desfiinţat, iar arborii seculari
au rămas pe mijlocul trotuarului.
Procesul în închegare al acestei rezolvări urbanistice reuşite, s-a
derulat timp de aproape un veac. Esenţial este faptul că instituţia municipală
a fost consecventă în demersul scopului urmărit, cu eforturi băneşti,
nemulţumiri ale câtorva zeci de bucureşteni, distrugeri de construcţii ş.a.
Înnobilarea acestui teren s-a completat prin ridicarea celor patru statui,
prima dintre ele slăvind personalitatea istorică a lui Mihai Viteazul, opera
artistică a sculptorului francez Carriere Belleuse. Acad. Dan Berindei,
istoric de frunte al Bucureştilor şi al ţării, scria în 2009 că „Nu întâmplător
statuia lui Mihai Viteazul a fost dezvelită în inima capitalei, în anul 1876,
atunci când românii aveau nevoie de exemplul şi modelul voievodului,
deoarece se aflau în preajma cuceririi independenţei". Şi cu ce eforturi şi
Biblioteca Academiei Române, Colecţia Hărţi şi Planuri, III, 680.
.
G n.gore Ionescu, op. cit.
, p. 92.
11
° Florian Georgescu, Paul Cernovodeanu, Muzeul de Istorie a Oraşului Bucureşti,
Bucureşti, 1960, p. 25.
111
Ibidem,. p. 17.
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dăruiri patriotice recunoscute tinerilor studenţi ai Universităţii Bucureşti.
instituţie care îşi trage seva din sutele de ani de dăinuire aici a vetrei
învăţământului nostru superior. Statuia Unificatorului a fost montată în 1874
pe soclul al cărui loc era hotărât de viitorul rege al României Carol I112• fiind
şi alte propuneri precum la intrarea cea mare a Parcului Cişmigiu. sau pe
esplanada ce urma să fie amenajată pe terenul n1ănăstirii Mihai Vodă de la
Izvor ş.a. Întârzierea dezvelirii statuii din cauza textului patriotic alăturat. ce
putea stârni suspiciuni la Viena sau Istanbul din partea unor neamici. a
provocat nemulţumirea tinerilor şcolari de la Sf. Sava, care au pregătit
smulgerea pânzei aceleia, bătută de vânt şi arsă de soare. Era ziua de
duminică 3/15 noiembrie 1874 când elevii de la şcoala pregătitoare a
bacalaureatului şi studenţi. la terminarea programului zilei. sfidând forţele
de poliţie. au încercat să urce pe soclu pentru a îndepărta acoperământul
operei de artă. Au fost bruscaţi, cinci dintre ei încarceraţi şi traşi în aşa
numitul ,.proces al şcolarilor''. învinuiţii fiind apăraţi de apreciatul avocat
bucureştean N. Fleva113. Din notările memorialistice ale ziaristului şi
scriitorului Constantin Bacalbaşa, tânăr participant la busculada dintre poliţai
şi elevi, rezultă că demonstraţia din Piaţa Universităţii a avut un puternic
ecou în mijlocul populaţiei bucureştene. Marile evenimente care aveau să
urmeze şi-au pus amprenta lor patriotică prin respectul şi preţuirea personalităţii
lui Mihai Viteazul. În timpul războiului din 1877-1878 con1andantul suprem al
armatei române, domnitorul Carol L a trimis de pe câmpul de luptă din
Bulgaria trei piese de artilerie capturate de români la Griviţa. două dintre
acestea fiind expuse la baza soclului statuii Unificatorului. Şi alte mărturii
ale victoriei, precum steaguri oton1ane, dobândite de oştenii noştri. au fost
înclinate memoriei vitejiei lui Mihai Viteazul. Mulţi dintre cei care vizitau
oraşul Bucureşti îşi manifestau dorinţa de a vedea acest loc de referinţă
privind capitala. În 1939 istoricul Bucureştilor, prof. George Potra. publica.
în "Gazeta Municipală'\ descrierea .,Grădinii Botanice„ din piaţa Universităţii,
aşa cum o vedea în copilăria sa, cu ,.bănci de odihnă şi lângă statuia lui
Mihai Viteazul, drept trofee, nişte tunuri capturate de la turci în războiul
pentru independenţă. Actualmente e un imens scuar plantat cu iarbă"' 1 i-i_ La
acea data statuia triumfală era deja însoţită de statuia lui Ion Heliade
Rădulescu, dăltuită în marmură de Carrara în 1882, de Ettore Ferrari. de cea
a tânărului sculptor Ion Georgescu, dezvelită în mai 1886, redându-l pe
112

Constantin Bacalbaşa, Bucureştii de altădată, ( I 871-1877), voi. I, ed. îngrijită de
Aristiţa şi Tiberiu Avramescu, Bucureşti, I 987, p. 133.
113 Ibdem., p. 143-144.
114
George Patra, Din Bucureştii de altădată, Bucureşti, 1942, p. 3. Prof. dr. G. Patra era
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Gheorghe Lazăr. începătorul Universităţii bucureştene în limba română. şi
cea a organizatorului şcolii din România la nivel european. prof. Spiru
Haret. a cărui statuie datorată sculptorului Ion Jalea. a fost inaugurată în
1935. Până la zidirea .. Arcului de Triumf'', de la Şosea, Piaţa Universităţii
era locul de desfăşurare a marilor manifestări patriotice populare, de tineret
şcolar. militare, în cadrul acestora fiind înmânate drapelele de luptă ale
unităţilor nou înfiinţate. sau revenite victorioase de pe câmpurile de apărare
a Patriei. Repetate. atari n1ari sărbători au avut loc în timp şi pentru cinstirea
victoriilor repurtate pe câmpurile de luptă ale Războiului de Independenţă a
României din anii 1877-1878. Cum . .raportul naţiunii" era dat voievodului
Mihai Viteazul. aceste n1omente se desfăşurau în proaspăta Piaţă a
Universităţii. Frea1nătă oraşul în ziua de 5 septe1nbrie 1877 când este adus,
în capitală, un n1are drapel otoman, capturat de soldatul Grigore Ion şi alţi
doi luptători la Griviţa, purtat de erou mai întâi la reşedinţa domnească de la
Cotroceni şi înclinat în faţa Doamnei Elisabeta şi apoi dus, pe străzile pline
de lun1e. până în Bd. Universităţii, la soclul statuii lui Mihai ViteazuL unde
steagul sfâşiat în timpul bătăliilor crâncene din 30-31 august acel an, este
plecat în faţa d01nnitorului român. Şase zile mai târziu, la 11 septembrie.
soseau în actuala Gară de Nord trei din cele 62 de guri de foc capturate de
oştirea ron1ână 11::; şi drapelul unei unităţi militare otomane capturat de
soldatul Vasile Mohor în bătălia pentru Plevna. Două dintre tunurile acestea
au fost încadrate. într-un grilaj, pus în jurul soclului statuii, fiind privite cu
interes şi 1nândrie pentru oştirea română. Cuvântările rostite s-au prelungit
în noapte. Multe din şcolile, existente în capitală, au organizat aducerea
elevilor lor. în Piaţa UniversităţiL făcându-le elogiul înflăcărat. cuvenit
eroilor de totdeauna. În ziua de 15/27 decembrie 1877, către ora 16, a fost
transportat cu un tren sanitar, generalul Osman Paşa, rănit fiind, unul dintre
cei mai buni comandanţi militari, de atunci, ai Imperiului Otoman, aflat în
drum spre Moscova, ca prizonier' 16• În scurta sa şedere în hotelul Broft.
reclădit ulterior. în hotel Continental, el a avut prilejul să privească, de la
fereastra apartamentului, mulţimea de bucureşteni care aclamau frenetic
revenirea în oraş a Alteţei sale Carol I. Acelaşi suflu patriotic se va revărsa
şi cu prilejul sosirii armatei române, în capitala ţării, prin amplele
den1onstraţii din 8/20 octombrie 1878, eveniment pregătit de Primăria urbeL
sprijinită şi material de cei avuţi, de partidele politice, de organizaţiile
etnicilor locali. de oamenii de rând. Aprecierea cea mai elevată a acelor
momente aparţine M. S. Carol I, fiind exprimată în scrisoarea adresată
primarului cu mulţumiri deoarece „toate treptele populaţiunii bucureştene
115
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s-au întrecut spre a bine primi pe acei ce au înălţat atât de sus numele şi
drapelul României''117• Piaţa Universităţii nu putea lipsi din desfăşurarea
acestei mari sărbători în care privirile tuturor se îndreptau către fondatorii
acelui prezent care venea din istorie şi se transmitea viitorimii. Asemenea
evenimente s-au petrecut şi în ziua de 1 decembrie 1918, în care, la Alba
Iulia. ,,Marea Adunare Naţională". la care erau prezenţi peste o sută de mii
de români. din Transilvania şi Banat. declarau Unirea acestora, şi a teritoriilor
lor. cu România. În aceiaşi zi, la cca. 3 80 km distanţă, cei cca trei sute
optzeci de mii de locuitori ai Bucureştilor aclamau revenirea familiei regale.
a Guvernului şi a oamenilor politici foşti retraşi în Moldova, în acei ani ai
Războiului Mondial. Metropola a întâmpinat cu însufleţire. cortegiul care îi
avea în frunte pe M. S. Regele Ferdinand L însoţit de M.S. Regina Maria.
principele succesor şi de generalul Henri-Mathias Berthelot. urmaţi de
formaţiuni militare române şi franceze. Această coincidenţă istorică a fost
slăvită de monarh în cuvântarea rostită la revenirea în Bucureşti spunând
„azi mama România poate strânge pe toţi copiii iarăşi la sânul ei. Basarabia
şi Bucovina, cele două fiice răpite, s-au întors, una după alta, în casa
părintească. iar ArdealuL frun1osul leagăn al poporului român. de unde au
descălecat întâii voievozi ai Ţărilor Româneşti, au votat azi, la Alba Iulia
unirea cu Regatul Român"118• Oraşul Bucureşti. după anii grei ai ocupaţiei
străine. ai unui război apăsător, era menit să devină Capitala tuturor
românilor. moment pe care cei de faţă, atunci, doreau din suflet să-l trăiască
în Piaţa Universităţii, înnobilată prin statuia celui dintâi făuritor al strângerii
laolaltă a neamului său, Mihai Voievod Viteazul. Manifestările populare au
continuat cu prilejul sosirii delegaţiei transilvănene care aducea Coroanei şi
Statului român Hotărârea Adunării mulţimii de pe dealul .,La Furci", din
Alba Iulia, unde cursese, prin veacuri, sângele atâtor martiri. Membrii
delegaţiei au depus coroane de flori la statuia lui Mihai Viteazul şi ale
celorlalţi corifei.
Monumentalitatea palatului Academiei, inaugurată în ziua de
14 decembrie 1860, se completa cu semnificaţia statuilor din vecinătate, cu
cinstirea locului de vatră seculară a învăţământului românesc, de gazda unor
importante instituţii de stat cum erau: Senatul României, începând cu anul
1869 până în 1929 - cu unele scurte întreruperi 119, Academia Română,
Biblioteca Centrală, Muzeul de Antichităţi şi cel de Istorie Naturală, Şcoala
de Arte Frumoase şi cursurile universitare 120 • În aulă şi în amfiteatrele
117

Ibidem, p. 208.
Ioan Scurtu, Contribuţii privind viaţa politică din România, Bucureşti, 1988, p. 161.
119
Gheorghe Parusi, op. cit., p. 306.
120
Dan Berindei, Sebastian Bonifaciu, op. cit., p. 74.

118

https://biblioteca-digitala.ro

Panait I. PANAIT

28

acestui palat s-au desfăşurat numeroase dezbateri ştiinţifice, manifestări
de solidaritate cu memorandiştii din Transilvania, întruniri ale membrilor
organizaţiilor de ajutorare a luptătorilor armatei române, spitalelor, veteranilor,
văduvelor şi orfanilor121, Crucea Roşie ş.a. Din balconul de sub frontonul
triunghiular central al edificiului. bombardat în 1944. conducătorii statului
primeau onorul grandioasei defilări mărşăluită pe Bulevardul Universităţii
de unităţi militare. tineret bresle. aşa cum a fost şi defilarea din 11 mai 1881
a celor 43 de care alegorice care simbolizau ran1tirile de bază ale economiei
României. inclusiv cele ale Bucureştilor� industria şi meşteşugurile.
con1erţuL agricultura, ş.a. evocarea unor eveni1nente istorice. stimularea
ştiinţei şi culturii. obiceiurile şi multe altele. Piaţa Universităţii a devenit
„Agora urbei bucureştene în care populaţia şi-a 1nanifestat simţămintele
îndreptate spre binele Tării şi al locuitorilor ei"'.

Descoperirile arheologice din 1972
în Piata
' Universitătii
'
Acestea s-au efectuat până de curând. sub forma sumarelor săpături
impuse de restaurarea unor monun1ente istorice precum biserica Colţea
sau Palatul Suţu de vis-a-vis 122. O a doua modalitate a fost supravegherea
excavaţiior făcute pentru construcţiile in1obiliare. în care se încadrează şi
Blocul de pe Str. Acade1niei nr. 4, sau pe şantierele edilitar-urbanistice, cel
mai de seamă fiind Metroul Bucureşti, care a afectat şi latura Estică a Pieţei
Universităţii. Nu au fost neglijate şanţurile sistemelor subterane de aducere
şi evacuare a apelor, de instalarea cablurilor electrice, sau de telefonie,
conductelor de gaze ş.a. Permanent, arheologii Muzeului Municipiului
Bucureşti, instituţie cu sediul în Palatul Suţu. ce marchează delimitarea
Sudică a pieţei respective, au urn1ărit depunerile stratigrafiei. vestigiile unor
construcţii dispărute şi recuperarea acelor piese de interes arheologic. Din
toate aceste strădanii s-au conturat etapele de evoluţie a locuirii. începând cu
casele din paiantă, modeste, instalaţiile de copt vase de lut. din sec. XV
XVI, până la biserica lui Udrea Doicescu şi Colţea, către mijlocul sec. XVI
XVII, la casele lui Seman, judeţul (primarul) Bucureştilor, a cărei pivniţă se
află, acum, sub holul Palatului Suţu, provenind din aceeaşi perioadă a secolelor
-

.
v·1rg1·1·1u Z . Teodorescu, op. cit.,
p.

179
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Panait I. Panait, Consemnări arheologice privind Piaţa Universităţii din Bucureşti,
,,C.A.B.'', VII, Bucureşti, 2007, p. 195-208. Textul acestui material este publicat şi în limba
engleză în „Annals. Series on history and archaeology", Volume 2, Number 1, Bucureşti,
20 I O, p. 69-82, revistă a Academy of Roman ian Scientists.
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XVI-XVII 123 şi hruba casei din Str. Academiei 4, se conturează un spaţiu
învecinat limitei Sudice a Mănăstirii „Sf. Sava'', populat cu case nobiliare, sau
lăcaşuri din cărămidă şi chiar cărămidă şi bolovani din piatră, cum s-a
constatat la Colţea 124. Toate aceste descoperiri au sugerat presupunerea că şi
aşezământul monastic, datorat pârcălabului Andronache, a fost ridicat cu
materiale de construcţie, şi tehnică de lucru, similare celor deja cunoscute.
Până în 1972 se afirma, în scrieri, cum s-a arătat mai sus, că lăcaşul
mănăstirii se afla sub soclul statuii lui Mihai Viteazul fără a se dovedi cu
argumente materiale de orice feL acest plasament. Către sfârşitul lunii mai
1972 un şantier al întreprinderii Teleconstrucţia Sector 1 monta un cablu
telefonic în Piaţa Universităţii. săpând şanţ lat de 1 m. tras pe trotuarul din
faţa statuii lui Mihai Viteazul şi a celorlalte două monumente dinspre Bd. I.
C. Brătianu. Timp de câteva zile s-a muncit. din greu, la spargerea unei
groase plăci de beton. La extrema dinspre Str. Academiei, şanţul respectiv
se opera într-o casetă de 3,35x3,20 m, aflată în faţa Palatului BCR. săpătură
în care se păstra o fundaţie de zidărie. ce s-a dovedit a fi latura de Apus a
celor două biserici căutate. Ne plasăm la punctul de pornire a aleii curbe,
prin care automobilele ies azi din Bd. Regina Elisabeta. pentru a ajunge la
Str. Toma Caragiu şi prin aceasta la Str. Ion Ghica sau spre Lipscani. Era un
simplu şanţ în care se păstrau fundaţii ale unei clădiri. veche, situaţie foarte
frecventă pe tot ,,pateul'' de la Piaţa Universităţii până în Piaţa Unirii.
Au fost multiple situaţii în care aceste vestigii se suprapuneau. şi cea
mai nouă, faţă de noi, dislocând părţi ale antecedentei fundaţii, cum s-a
văzut pe extrema Str. Covaci, şi în vecinătatea locului Bisericii Sf. Anton (Piaţa
de Flori), pe toată latura de Vest a Bd. I. C. Brătianu. sau în vecinătatea
Bisericii Bărătia ş.a., toate reflectând urmele Târgului din lăuntru" .. ,buricul
Bucureştilor"., Piaţa Universităţii nu are. spre mulţumirea arheologilor 12 5. o
asemenea aglomerare de resturi de zidărie atinse de şanţul telefoniştilor. Nu
se anunţa nici o pivniţă, aşa cum se înşiruiau cele din oraşul vechi. În
schimb, materialele de construcţii aparţineau secolelor cărora le aparţinea
opera de ctitorire a lui Constantin Brâncoveanu ( din1ensiunile cărămizilor.
consistenţa mortarului, rosturile în zid, etc.). Şanţul. desfăşurându-se în
lungul trotuarului sudic al Bd. Regina Elisabeta, a căzut, prin profilul lui de
sud, peste acest zid. care pe parcursul adâncirii săpăturii s-a dovedit a
acoperi o altă fundaţie, mai veche, din alte tipuri de materiale şi tehnici de
zidire. Din ambele ziduri porneau altele perpendiculare. ce se îndreptau spre
123
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caldarân1ul bulevardului alăturat 126 • Ţinând seama de indicaţiile puţinelor
izvoare cartografice cunoscute şi de tradiţia locală, care plasa locul bisericii
sub. ori în vecinătatea statuii lui Mihai Viteazul, de planul pe care fundaţiile
respective îl sugerau, s-a tras concluzia că acestea nu puteau aparţine decât
lăcaşurilor care s-au succedat, cea veche, datând la cumpăna secolelor XVI
XVI L a lui Andronache. şi cea de a doua, a lui Vodă Brâncoveanu, care o
suprapune pe antecesoare, la dimensiuni mai mari.
Era evidentă suprapunerea peretelui de Sud al ambelor lăcaşuri pe o
anwnită întindere, sigur pe lungimea de 14,62 m. şi negăsindu-se, atunci,
nici o dovadă a naşterii unor abside laterale, s-a presupus faptul că Biserica 1.
cea a lui Andronache, urma planul de sală dreptunghiulară 127. Au fost
identificate 111ici părţi din arcul unei abside, considerată a fi cea a altarului
brâncovenesc şi peretele vestic, de intrare, masiv, deasupra căruia se ridicase
turla clopotniţă a lăcaşului domnesc. Într-un şanţ lat de 1 m era anevoie de a
reconstitui planul celor două monumente religioase. După măsurătorile noastre,
de atunci. lăcaşul brâncovenesc măsura, pe axul longitudinaL 27 111 128 . Nu
ştiam dacă eram pe axul bisericii sau pe absida extremă a altarului: Planul
bisericii dornneşti era evident mai extins, urmărind un plan triconc, mai
elaborat. Altarul sfântului lăcaş, năruit în 1870, păstrează un strat de cărămizi,
la cota de -1,85 m faţă de nivelul actual şi poligonal la exterior. Zidul
respectiv se afla la -1.1 O m faţă de cota de trotuar, măsurând o grosime de
1.30 111. Ca atare, peretele Bisericii 2 se păstrează pe o înălţime de OJ5 m, şi
sub acesta. fundaţia lui. Pe postamentul de cărămidă, considerăm că s-au
aflat dale de piatră sau de marmură 129 scoase la demolare. Ceea ce a rezultat
evident şi logic. este că vestigiile-fundaţiile bisericii lui Andronache, s-au
păstrat la cota interioară a bisericii atinsă de meşterii brâncoveneşti. Ele
arătau fisuri pe verticalitatea peretelui, care se transmiteau şi fundaţiilor.
presupunem a fi efectele unor seisme care s-au dezlănţuit în sec. XVII-XIX.
Ceea ce a completat, hotărâtor, cunoaşterea rosturilor acestor ziduri a
fost atingerea unei zone de cimitir, în partea de Apus, cea dinspre Calea
Victoriei. Adâncirea săpăturii casetei evocate mai sus a confirmat locul de
îngropare, în jurul acestor biserici, a 12 creştini, unii dintre ei călugări, aşa
cu111 a fost ,,AN ANIA'\ cel care şi-a zgâriat numele pe cărămida pe care şi-a
odihnit hîrca 130. Aici se află şi dascăli ai Academiei, cum a fost marele
Sevastos Kimenitul, înhumat în 1702 în cimitirul Sf. Sava, protejat de o
Panait I. Panait, op. cit., PI. I, p. 207.
Ibidem, p. 200.
128
Aristide Ştefănescu, Academia Domnească de la Sf. Sava, ctitorie cantacuzină.
Repere arheologice, ,,Bucureşti", XV, Bucureşti, 200 I, p. 150.
129
Panait I. Panait, Carnet de şantier, Nr. 28-1972.
130
Idem, op. cit., p. 20 I.
126
127
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placă de piatră cu inscripţia comentată de N. Iorga131• Textul dăltuit în rocă
transmite posterităţii că „Aici zace al bătrânului înţelept trupuL cu numele
de Sevastos şi neamul Kimenitul, ţara lui Trapezuntul132, căruia vestit oraşul.
1702, sept. 6"' 133• Trebuie să fi fost şi alţi dascăli sau oameni avuţi din
mahalaua Sf. Sava, al căror loc de odihnă, cuvenită veşnică, putea fi acoperit
cu lespezi de piatră. În „Corpusul Hurmuzaki" sunt publicate textele unor
.,petre de mormânt „Sf. Sava'', în limba greacă 134• În timpul investigaţiei
de salvare, din mai 1972, nu s-a găsit nici o atare placă funerară. În caseta
respectivă s-au semnalat înhumări şi reînhumări a zece maturi şi doi
adolescenţi, unii dintre ei purtând modest inventar. majoritar monede (şase),
resturi vestimentare sau de la sicriu135 ş.a. Cert era faptul că ambele biserici
au avut cimitire în jurul fiecăreia, producându-se deshun1ări repetate: nu s-a
putut stabili nici o limită a necropolei ..Sf. Sava". Cele I 5 n1orminte sen1nalate
de arheologul prof. Gh. Cantacuzino ca cercetate pe Str. Acaden1iei 4 136 care
nu au fost publicate, după cunoştinţele noastre. pot fi. eventual. atribuite şi
necropolei de la Biserica Doamnei sau unui lăcaş anterior. ctitone1
pârcălabului Andronache. Distanţa între fundaţiile lăcaşurilor .,Sf. Sava „ şi
Blocul de pe Str. Academiei 4 exclude o atare atribuire.
Cimitirul „Sf. Sava·· s-a desfăşurat în incinta respectivă al cărui obiectiv
central era biserica. Presupun că nu s-au făcut exproprieri pentru cimitir. ci
pentru terenurile necesare construcţiilor şi amenajării pieţei celei noi.
Transformările repetate. care au dus la situaţia de faţă. au permis scoaterea
la suprafaţă şi a altor mărturii anterioare. de interes edilitar-urbanistic. Aşa
au fost instalaţiile de ape. aducerea şi evacuarea lor. Coroborând
descoperirile mai vechi cu cele din 1972, se semnalează 4 conducte �i un
canal, făcute din tuburi de lut, în zona Pieţei Universităţii. fără a fi toate din
cele în funcţiune, Mănăstirea „Sf. Sava'' fiind unul din beneficiarii reţelei de
apă, din sec. XVIII-XIX. prin cişmeaua pe care o adăpostea.
Descoperirile arheologice din 1972 au stârnit interesul canalelor de n1ass
media de atunci. Radio. Televiziunea, Presa, alte publicaţii. s-au interesat de
cercetările practicate sub auspiciile Muzeului Bucureşti. Un raport de presă
a văzut lumina tiparului în paginile ziarului ,.România Liberă'" din acel an,
rn Nicolae Iorga, Piatra de Monnânt a lui Sevastos Chimenitul din Trapezunt, în
,,B.C.M.I.'', XXIII, p. 154-155.
2
13 Trapezunt - oraş port pe malul sudic al Mării Negre, important centru al legăturilor
comerciale intercontinentale.
m Ştefan Ionescu, Panait. I. Panait, op. cit., p. 320, n. 28.
4
13 E. Hunnuzaki, voi. XlII, Bucureşti, 1909, p. 374, p. 409.
135 Panait. I. Panait, op. cit., p. 201-202.
136
N. Stoicescu, Repertoriul bibliografic, 196 l, p. 20 I, n. I, acceptă acestor morminte o
vechime încadrată între secolele XV-XVlII, ceea ce este greu de admis, ridicând multiple
discuţii.
https://biblioteca-digitala.ro

Panait I. PANAIT

32

care se încheia cu fraza .,Găsirea unor soluţii moderne de marcare a acestor
monun1ente stăruie, de pe acum, în preocupările organelor municipale, ale
specialiştilor „D.M.I.A.''_ ale cercetătorilor Muzeului de Istorie a Municipiului
Bucureşti 137• Au urmat câteva alte studii, pe măsura prelucrării pieselor
descoperite, inserate în volumele anuale ale Muzeului Bucureşti 138• Şi în
fine informările scrise adresate autorităţii Capitalei şi altor instituţii angajate
în elaborarea Proiectelor liniei de Metrou care va uni cartierul Drumul
Taberi cu zona răsăriteană a Urbei 139. În răstimpul acesta s-a anunţat public
la 04.05.2006 schiţa parcărilor subterane de automobile printre care şi în
Piaţa Universităţii, proiectanţilor fiindu-le aduse la cunoştinţă starea acestui
obiectiv înscris în "Lista monumentelor istorice" 140.
Piaţa Universităţii este unul din cele mai importante locuri istorice ale
metropolei româneşti, cel mai lesnicios şi mai frumos spaţiu urban, o
,,Agoră'' a muzelor, ştiinţei, culturii, învăţământului, sănătăţii, istoriei.
oglindită în sălile Palatului Suţu, sediul Muzeului Bucureşti, o aducere
aminte a fruntaşilor neamului, făuritori de istorie. În cuvântarea rostită de V.
Boierescu, directorul general al Şcoalelor, la 29 iunie 1859, acesta spunea:
„Pe ruinele Sf. Sava, acest loc atât de scump oricărui român ce ştie puţină
carte, se ridică, cu iuţeală, Palatul Academiei Române, a venit timpul când şi
Instrucţiunea să-şi aibă un Palat" 141.

m Panait I. Panait, Importanţa descoperirilor din Piaţa Universităţii, în ,,România
liberă'', din 9 iulie 1972, nr. 8618, p. 1, p. 5.
138 Aristide Ştefănescu, op. cit., p. 147-152. Panait I. Panait, op. cit., p. 195-208.
9
Documentaţia istorică privind Piaţa Universităţii din 05.05.2007, adresată CGMB,
IJ
Centrului de proiectare urbană, Întreprinderii SC Metroul S.A. Bucureşti, Muzeului
Municipiului Bucureşti sub semnătura Panait I. Panait, document depus la Registratura
Generală a Primăriei Bucureşti.
140
Legea I 05/2004, privind protejarea patrimoniului cultural mobil, publicat în MO din
19 iulie 2004 în care sunt trecute „Fundaţiile Ansamblului Sf. Sava" şi „Necropola-secol
XVI-XVII" <sic>.
141
Ion Ionaşcu, op. cit., p. 118.
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ANEXĂ
Pisanie dăltuită în piatră ( 1, 16 x 1,89 m), text încadrat de motive
florale, ce provine de la Mănăstirea Sf. Sava, datând din 20 iulie 1709 .
.. Această sf<ă>ntă beserică. lăcaş O( o )mnului Savaoth. fiind întâi
făcută mai mică, de un Andronache pârcălab, şi închinată la Lavra S<ve>ti
Savei de lângă Ier<u>s<a>lim. hramul acesteii sf<i>nte beserici fiind
Bl<a>goveşteniile precum în hrisoave s-au văzut. iară din neştiinţa unora şi
de multa trecere de vreme. norodul S<ve>ti Sava l-au ţinut. Acest dară
d<u>mneziesc lăcaş. mult învechindu-se au început a se strica şi a crăpa cât
şi a să surpa primejduia. Care. măriia sa bl<a>gocestivul şi lun1inatul domn,
Io Constandin B<asarab> B<râncoveanu> voievod, văzând, stricăciunea ei
au pus ca să o mai întărească pe unde s-a părut că trebuie ca să stea. Iară
foarte slabă fiind. mai vârtos temeele s-au surpat. Deci maria sa o au surpat
de tot acea veche ce au fostu din ten1elie au zidit şi au rădicat aceasta ce
astăzi să vede aşa iscusită şi frumoasă adăogând pe lângă dânsa şi alte case
şi tocmele ca sa fie şcoală de învăţat carte. întru pomenire vecinică a
numelui său şi a moşilor şi a strămoşilor măriei sale pomeană. Şi pe lângă
mai multă cheltuială ce au dat 1nariia sa. rămâind şi nişte bani ai unui Sterie
lumânărariuL după moartea lui. la acestă lucrare s-au dat, ca şi lui pomeană
să-i rămâie, ispravnic fiind Radul Dudescul vel sluger, igumenind chiar
Daniil Arapul. Şi s-au isprăvit la leat 7217 iul<ie> 20.
Text transcris după o fotografie aflată în colecţiile Muzeului Naţional
de Artă, astăzi în colectia
Muzeului National
de Istorie a României 142.
'
'
Bucureşti,
21.05.2009

142

Inscripţiile medievale ale României, oraşul Bucureşti, I, sub redacţia lui Alex. Elian,
Bucureşti, 1965, p. 484.
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AL BUCUREŞTILOR AFLATE ÎN COLECŢIA
MUZEULUI MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Grina-Mihaela RAFAILĂ
Muzeul Municipiului Bucureşti deţine o bogată şi diversă C 'olecţie de
Documente. care numără peste 12.000 de acte referitoare atât la istoria Ţării
Româneşti. dar mai ales la istoria Capitalei ţării. Cele 71 de înscrisuri
papetare selectate şi ordonate în succesiune cronologică reflectă aspecte
socio-econo1nice menite să evidenţieze dezvoltarea societăţii bucureştene
începând din prin1a jumătate a secolului al XVII-lea, când la Bucureşti este
strămutată definitiv Capitala Ţării R01nâneştL şi care apoi se continuă pe tot
parcursul următoarelor două veacuri. Din docun1ente reiese că locul de
concentrare al principalelor îndeletniciri meşteşugăreşti se aflau în sec.
XVII-XVIII, îndeosebi în mahalaua Curţii Domneşti şi în1prejurin1i.
Terenul voievodal al Curţii Domneşti (Vechi) va fi împărţit în 35 de
loturi. ce sunt scoase la mezat, începând cu 15 iunie 1798 de către do1nnitorul
Constantin Gheorghe Hangerli, pentru a se strânge swnele necesare refacerii
Curţii Noi din Dealul Spirii. care suferiseră un prin1 incendiu în noaptea de
6/7 decembrie 1789. în timpul ocupaţiei austriece, după care reşedinţa
voievodală va fi abandonată o perioadă de ti1np. Actul din 15 iunie 1798
consemnează achiziţionarea de către Radu Golescu mare vornic al obştirilor
a unui lot în suprafaţă de 49 stj. împreună cu binaoa foişorului pentru care
este plătită suma de 11.404 taleri. În aceeaşi zi proaspătul posesor va vinde
lui Ianache Gheorghiu Scufa 11 stj. şi jumătate împreună cu binaoa foişorului
cu suma de 2.958 taleri.
Sunt supuse tranzacţiilor case şi îndeosebi prăvălii, ce aduceau
substanţiale venituri celor care le deţineau, întrucât se aflau pe uliţele Târgului
din Năuntru, divizat ulterior în Târgul de Sus şi Târgul de Jos. Aici poposeau
numeroase caravane negustoreşti din diverse zone europene, dar mai ales
din Balcani, care aduceau produse specifice zonei lor şi achiziţionau de aici
mărfurile pe care le transportau în ţările lor de origine. lJ neori lăcaşurile
monastice schimbă casele sau moşiile, aflate în diferite locuri ale ţării,
primite în dar de la diferiţi creştini evlavioşi pentru veşnica lor pomenire, cu
prăvălii aducătoare de consistente sume din închirierea lor.
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De pildă. patriarhul Dositei al Ierusalimului emite la 12 martie 1677 o
carte pentru schimbul unei prăvălii din Uliţa cea Mare, aflată între Stoica
logofăt şi Difta neguţătorul. care fusese dăruită de către Trandafir (Trandafil)
neguţător la Sf. Gheorghe Nou, cu o alta aparţinând lui Nedelco clucer aflată
în apropiere. Atanasie egumenul de la mănăstirea Mihai Vodă schimbă, la
1685. nişte moşii de la Boteni şi vii de la Bărbăteşti cu o prăvălie aflată pe
Uliţa cea Mare, în imediata vecinătate a Curţii Domneşti. Dar se întâmplă şi
cazul când mănăstirile trec prin dificultăţi financiare. Astfel, la 15 martie
1720, Rafail igumenul de la Mihai Vodă vinde lui Nica zăbunar o prăvălie
în Uliţa cea Mare. întrucât aşezarea monastică bucureşteană se afla la ,.mare
pâs dâ hani pentru treaha .�fintei mânâstirt".

Pe lângă daniile oferite de către diferiţi enoriaşi Mitropolia Ţării
Ron1âneşti va achiziţiona de la Ancuţa Comăneanca şi fraţii ei. Radu al
doilea vistier şi Matei fost mare căpitan de cazaci, patru prăvălii împreună
cu locul lor, aflate lângă puşcăria domnească cu suma de 120 taleri vechi, la
1O octombrie 1728.
Mitropolitul Grigore este cel care adeverează la 22 iulie 1786 zapisul
încheiat cu doar două zile mai înainte între doi mireni. Istrate Perieţeanu
postelnic şi Paraschiva cojocar, care privea vânzarea unor prăvălii construite
pe locul Mitropoliei şi căreia i se datora plata anuală a unei chirii.
Protopopul Calin din Bucureşti primeşte de la Ilina. fiica lui Necula
Dărăscu, în 1728. un loc de casă, aflat lângă curtea lui Constantin Bălăceanu
fost mare comis şi a lui Constantin Năsturel fost n1are medelnicer, în
mahalaua Aga Niţei în vederea pomenirii sale, pentru ca la 1732 să se
achiziţioneze şi restului locului de casă împreună cu căşcioara de pe el.
Autoritatea domnească este şi ea reprezentată în actele selectate. De
pildă, Gheorghe Duca întăreşte la 1675 mănăstirii din Focşani şi egumenului
Filotei stăpânirea unei case împreună cu pivniţă şi curte, aflate în mahalaoa
Zlătarilor din Bucureşti, care au aparţinut lui Necula Sofileu şi mai apoi lui
Vintili Surtaciul căpitan.
Şi domnul martir întru Hristos Constantin Vodă Brâncoveanu se află
printre cei care achiziţionează nişte case pe pivniţă de piatră în1preună cu tot
locul lor în mahalaua Prundului, cu suma de 1.050 taleri, la 3 noiembrie 1708.
La 1724 Nicolae Mavrocordat acordă înaltei institutii
ecleziastice a Tării
'
'
Româneşti stăpânirea unui loc învecinat cu locul „hâii cei vechi" în suprafaţă
de l 4x28 stj., alături de un alt lot de 20x20 stj. pentru a-i fi de ,.qjutor şi de
Întârire". La anul 1764 autoritatea domnească a lui Ştefan Mihai Racoviţă
este solicitată să-şi exercite dreptul de judecată între diferiţii jăluitori care i se
adresează pentru nişte case împreună cu locul lor, aflate în mahalaua Prundului.
Alexandru Ipsilant este rugat de către locuitorii din mahalaua
Broştenilor, la 1775, să reînnoiască un hrisov emis la 6 septembrie 1636 de
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către Matei Basarab. privind ocina de moşie numită Slobozia Domnească.
Acelaşi do1nn dăruieşte. la 7 august 1781. lui Ştefan Altăntop o prăvălie
cafenea care şi-o ridicase. însă cu obligaţia de a plăti mănăstirii Mărcuţa o
chirie anuală de 1 O taleri. întrucât locul pe care aceasta fusese construită îi
aparţinea. Actul va 1i reînnoit de către acelaşi don1n la 19 iunie 1797.
Ulterior. în secolul al XIX-lea aceasta prăvălie va ajunge în posesia lui Hagi
Thcodorache Gabrovalău. care împreună cu alte bunuri vor fi vândute de
către soţia acestuia. văduva Hagiica Velica. lui Hristea Emanuil Papazoglu
suditul la 29 rnartie 1825. act întărit şi autentificat şi de către Logofeţia
Streinilor Pricini.
Mihai Constantin Suţul acordă o serie de scutiri pentru dările plătite de
pivniţe sau scaunele de carne aparţinând lui Grigore (Gligoraşco) Suţu. care
vor 1i reînnoite în unnătoarea sa domnie, dar şi de către succesorii acestuia
în tronul ţării - Alexandru Constantin Moruzi şi Ioan Gheorghe Caragea.
Deseori zidurile hanului Zamfir (Zanfir) sunt menţionate ca punct
de reper în legătură cu prăvăliile sau pivniţele din jur care fac obiectul
unor tranzacţii con1erciale încheiate între diferiţi posesori. Se întâmpla ca
prăvăliile tranzacţionate să dispună de pivniţe pentru adăpostul mărfurilor.
dar şi alte odăi trebuincioase sau ulicioare pe pivniţă fie să dispună de
ulicioară în dos. Dintre mahalale menţionate în actele de mai jos amintesc:
Aga Niţă, Bisericii. nurnită şi Sterpul, Mântuleasa. Protopopul,
Prundului. Sf. Nicolae. Zlătari şi altele.
Don1niţa Bălaşa Brâncoveanu închiriază prăvălii aflate la poarta de jos
a Curţii D01nneşti. lângă puşcărie. către Mustafa căpitan de lipscani ( 1748)
sau către l-Iristea băcan (1749). Se remarcă faptul că prăvălia era închiriată
doar pe tern1en de un an. cu plata care se făcea în două tranşe. la Sf. Dimitrie
şi Sf. Gheorghe. iar sun1a nu depăşea 25 de taleri pentru o asemenea unitate
negustorească.
Printre cei care au consemnat în scris tranzacţiile comerciale încheiate
se numără - Criste pitar din Târgovişte. Pavalache, Manta. Mihai
Târgovişteanu logofăt de divan, Tanasie logofăt de la cămară, Mihaiu clucer,
Stan vornic din Suseni. Iacov logofăt. Isar logofeţel, Udrişte logofăt. Radu
logofăt. Gheorghe vătaf, Mihai logofeţel din Mehedinţi, Datco logofăt, popa
Stan de la Biserica Ianii. popa Grigorie, popa Iordache de la Sf. Nicolae,
Grigore dascăl de la Sf. Ioan Nou, ş.a. Unele acte au fost redactate şi în câte
trei exemplare, aşa cum se întâmplă în cazul scutirilor de dări pentru prăvălii
şi scaunele de carne (l 785, 1791, 1792, 1813 şi 1814).
Cele mai multe dintre tranzacţiile încheiate sunt autentificate prin:
semnături digitale imprimate în cerneală aparţinând oan1enilor de rând, apoi
sigilii inelare aplicate în cerneală sau negru de fum ale unor negustori, dar şi
sigilii mijlocii în ceară roşie sau chinovar fie sigilii inelare ale diferiţilor
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domni imprin1ate în chinovar. Se adaugă şi sigilii ale unor mănăstiri Sf. Ecaterina, Mihai Vodă sau Hurezi - imprimate în negru de fum. Nu în
ultimul rând avem un document emis la 11 octotnbrie 1693 de către
autoritatea locală a Bucureştilor, respectiv Stoica judeţul, care este întărit cu
pecetea oraşului, imprimată în negru de fum.
Doar câteva dintre actele selectate au fost publicate de a lungul
timpului, sub formă de ediţie, regest, menţiune sau facsimiL sau au putut fi
admirate în cadrul unor expoziţii temporare organizate la Palatul Suţu.

1.

1642 (7150) mai 2

t Adecă eu, Pătru cezmarul şi cu [coc]onie mi<e>i. pre nume: Necula i
1

Stana i Ne<a>g[ul] 1 scris-am acesta al nostru zapes ca să fie de rnare
cred[inţă] 1 la mâna jupânului Părvana2 of Bu[c]ureşte 1 şi a coconelor lui câţi
Dumnezeu i va dărui. Pentru <ca> să se ştie că i-am vândut o pr[ă]vălie 1 cu
locul ei den uleţa până în lac în lung şi în lat câtu se va alege cu ulecio<a>ra,
care prăvăli[e] 1 am fostu cumpărat de la Stanciul diiaconul cel domnesc
dirept ughi 60. Şi eu [în]că I o am vândut3 jupânului Părvana2 cupăţ dereptu
ughi 60 ca să-i fie lui moşie şi coconelor.
Şi cându am vândut 3 ace<a>stă moşie întrebat-am toţi vecinii şi de
[sus] 1 şi de jos şi an1 întrebat şi vâ<n>zătorii miei, care me-<an1 vândut 3
ace<a>stă moşie şi au zis [c]ă I nu o pot cumpăra.
Deci, eu o am vândut3 acestui neguţător ce mai sus scrie, pre nume
Părvana. Şi o am vândut de a no<a>stră bună voie şi fără n[i]ce 1 o selă.
Şi la vânzare<a> aceştie moşie tâmplatu-se-u mulţi oarnene bune şi
bătrâne, anume: Dumetru diia[c]on 1 , sin popii Borăi cliseruL i Lupul iuzbaşa
i Miho şoimaru, Irimiia şoimaru i Mehai şoimaru i Mehae. sin V[l]adul 1
şomaru, i Ghene, snă Fota <cez>mar, i Stan cezmaru i Ne<a>gul cezmar staru i
Stoica Bădrănol cezmar i Dumitru abageul, Iane abagiul i Necula temergiul i
Dumetraşco, generile Costii grămătecul, i Mehae logofăt i Manul harabagiul.
Şi am scris eu, Criste pitar of grad Trăgovişte. Pis measeţa mai 2, leat
7150 <1642>.
Costandin, snă Miho
Mihailă logofăt
Lupul iuzbaşa
Eu, Dumitru diiacon
Pătru cezmar
Criste pitar
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Ieremiia şoimar
Mehai şoimar
Stan vătaf cezmar
Radosloav meşter
[ ••• ] 1 ce<a>prazar Ne<a>gul star
Stoica cez1nar
Mehai şoimar
Mehai, snă Vladul.i .
t Pentru credinţa pusu-mi-am [ şil I peceţile.
<Verso>: Câteva rânduri în lb. greacă. Zapisul de vânzare a prăvăliei. Zapisul
lui Petru cis1nar prin care vinde lui Pârvan o prăvălie cu locul ei. unde este
ulicioara la Sfântul Gheorghe cel Mare, la cavafi. 7150, adică 1642.
M.M.B .. nr. 37.-113
Orig rom .. hârtie dţj"olio cu filigran (-13.5x29.5 cm.). 15 sigilii inelare în
negru ele jiun.
Bibliografie: ed.: Documente 1960, pp. 27-28 (nr. 2): menţ.: Stan I 968, p. 264, n.
12 şi 16.
1

Rupt în orig.

- n1>p1>B"H".
' B'hH'hAST'h.

� Semnături autografe.

2

t

1647 (7155)/ebruarie 9

Adecă eu, Părvana neguţătorul scriu şi mărtur<i>sesc cu acest' al
mieu zapis ca să fie de mare credinţă la mâna jupânului Trandafir. Cum să
să ştie că i-am vândut dumnealui o prăvălie cu pimniţă cu casă, cu loc cât se
va alege în lungu, în lat, în oraş, în Bucureşti, în Târgul de Jos. Care prăvălie
iaste lângă prăvălia2 GTH Ghiorghie şi între Radul neguţător. Şi o <a>m3
vândut cu ştire<a> tuturor vecinilor şi den jos şi den sus. Şi am întrebat pre
toţi şi n-au vrut să o cumpere. Şi o <a>m 3 vândut de a mea bună voie şi cu
ştire<a> jupânesei mele, N eacşăi, derept bani gata, ughi 85.
Şi la tocmeala noastră fost-au o<a>meni buni, preoţi şi neguţători şi
boiari, anume: ot Bucureşti: Stanciul cupeţ i Tatul cupeţ i Cuţar cupet i
Costandin abagiul, Mareş abagiul i Nica cupeţ i Hera i Nica [map... ] 4 i
Şărban logofăt i snu ego Stoica logofăt i Radul cupeţ, Tudurie cojocar i
Lefter abagiul şi den Târgovişte: popa Irimiia ot GT" n€TK".
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Şi i-am dat zapisile cele de cumpărătoare şi i-am vândut dumne<a>lui
să-i fie de moşie coconilor, nepoţilor, strenepoţilor moşie ohabnică.
Şi pentru mai adevărata credinţă mi-am5 pus şi pecete.
Şi am scris eu, Pavalache, snă popa Irimie ot GTa nETKa. ca să să ştie.
Pis fevruarie 9. vă leat 7155 <1647>.
Eu, Părvana neguţător
[Zafiruţiş, martor] 6
[Isaris Ghiorma. martor] 6 .
Eu, popa Irimiia ot GTa nETKa
Eu, Hera căpitan
Eu7• Şărban 8.
M.M.B.. nr. 3 7. ..ţ J ..ţ
Orig. rom .. hârtie dţjhlio cu.filigran (31.5x2 l cm.) . ..ţ sigilii inelare în negru
de fim1.
Bibliografie: ed.: Documente 1960. p. 29 (nr. 3): D.R.H .. B 200 I, p. 59 (nr. 5--1):
reg.: Ştefănescu 1983, p. 157 (nr. 7--1): menţ.: Stan 1968, p. 264, n. 13 şi 17.
"4"CT.
3

np'hB'hi\H€.

Ad. interlinear.
.i Indescifrabil.
5

6

..

Ml€M.

Semnături autografe în lb. greacă. Traduse după ediţie.
E88.
8
Semnături autografe.
7

3

1658 (7166) februarie 10

t Adecă eu. jupâne<a>sa Rada, ce amu fostu a lui Miroslav logofăt ot

Piteşti, scriu şi mărturisescu cu acestu zapis al meu. ca să hie de credinţă la
mâna Stoicăi logofăt. Cum să se ştie că i-am vândut 1 loc de casă. den
Bucureşti, care-le iaste între dumne<a>lui şi între popa Dragul. în lungu şi în
lat cât se va alege dereptu ughi 12. Care loc l-au fostu luoatu fiiu-1neu de la
Udrea sluger 1 alt loc al nostru. ce iaste în curte<a> bisericii dmnne<a>lui, care
loc ne-<a>u fostu de cumpărătoare de la Ianache, feciorulu lui Anghel ot
Bucureşti, să hie loc pentru loc.
Iar acum eu căzându-mi fetele şi nepoţi<i> în robie vândutu-I-am
Stoicăi logofăt cum scrie mai sus să-i hie moşie stătătoare în vecie.
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Şi n1ărturie: cumnatu-meu, Dumitru logofăt ot Piteşti, i ot Săcşor:
popa Radul i hrat Sima, i Mirce părcălabul treti i Andronie� i ot Stoeneşti:
Ştefan i hrat Radul Desur.
Şi am scris eu, Manta, nepotul Radului logofăt. Fevruarie 1 O, vă leal
7166 <1658>.
Dumitru logofet ol Piteşti.
Popa Radu.
Andronie.
Sin1a.
Mirce.
Ştefan.
Radul.
< Verso>: Zapisul jupânesii Radii ot Piteşti pentru 1 loc ce iaste în curtea
noastră. Trei rânduri în lb. greacă.
M.M.B.. nr. 13. RR9
Orig rom .. hârtie c/Uhlio cufiligran (2Rxl9.5 cm.). 7 semnâturi digitale
În cerneală.
Bibliografie: ed.: Documente 1960, pp. 33-34 (cioc. 5): reg: Rafailă 2008b, p. 176
(nr . ./-0); menţ.: Stoicescu 1971, p. 170, n. 5; facs.: Documente 2006, p. 23.
1 CI\Saa,..1€p.

4.

t

MHt\oc-r'i'€�

.. 1675 (7183) ianuarie 15, Bucureşti
Iw

EoJK·1€�.

A8K" RO€ROA H

rocnoA"P'h R'hCO€

3€Mt\€

oyrrppWRt\"XHHCKO€.

sfintei şi
dumnezeeştii mănăstiri de la Focşani, unde iaste hramul G-rH Yw"H
Hp'hcTHT€t\€ şi părintelui egumenului Filatei şi a tot să borul sfintei n1ănăstiri.
Ca să fie sfintei mănăstiri casa şi cu pivniţa 1, care sânt aici, în oraşul
domnie<i> mele, în Bucureşti, în mhalau<a> Zlătarilor p[ e ]ntru2 că locul casei
ş-al pivniţii I si cu curtea cât iaste fost-au a Neculei Sofileul.
Deci, după petrecania lui când au fost în zilele lui Antonie Vodă, iar
Antonie Vodă fost-au dăruit acest loc al Neculei Sofileul lui Vintili capitan
Surtaciul şi l-au ţinut şi el câtva vreme şi ş-au făcut casă şi pivniţă 1 , iar după
aceia au venit rudeniile Sofileului şi au luat acel loc de casă cu judecata de
Ă"R"T

rocnOACTRC

MH

CI€

nOR€t\€HI€
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la Vintili capitan. Într-aceia3 rudeniile Neculei păharnic Sofileut ei au fost
vândut acest loc răposatului Gligorie voievod.
Deci. rămâindu casa şi pivniţa I pre seama lui Vintili capitan. iar după
aceia când fu acum. în zilele domnie<i> mele. venit-au cu pâră Vintili capitan
împreună cu părintele Filotei egumenul.i zicând cum să-i plătească părintele
egun1enul casa şi pivniţa 1• deca vreme ce ţine şi loc.
Într-aceia 3 domniia mea am trimis den Divan pre sluga don1ni<e>i
n1ele. Necula pârcălabul. de curtea domnie<i, mele. împreună cu Dun1itru al
doilea portar şi pre Jane judeţul de oraş şi pre Drăgoiu vătaf de lemnărie de
au 1nersu. de au văzut casa şi pivniţa 1• de o <au> preţuit ughi 20 şi au dat
părintele egun1enul Filotei toţi banii deplin în mâna lui Vintili capitan
precu1n an1 [ v ]ăzut 5 domni<ia> mea şi zapisul lui Vintili capitan la 1nâna
părintelui Filotei egumenul.
Derept aceia şi domni<i>a mea încă i-am dat această carte a domnie<i>
mele la n1âna părintelui Filotei egumenul ca să ţie această casă şi cu
pivniţa 1• să-i fie moşie ohabnică stătătoare în veci.
5
H [ H ]€ WT K�WOIKAOH€ n0Ko,drn11M nop113MO rocnOACTBi.\ Ml1.
[B€ ]I\

5

G€iK O'(EiO CBiiA€T€1\€ nOCTi.\Bl\tl1M rocnOACTBO Ml1:
[Eiil]H

5

[PilA8 N'hCT]8p€1\

11 flilA81\ Hp€U.81\€CK81\ B€1\ ABOpH11K 11 [W]npEiilH

5

5

Hi.\Ti.\K0311HO B€1\

I\Oro4nT 11 E'hl\K81\ B€1\ Bl1CT11€p 11 i\8nilrnKo B€1\ cn'hTilP 11 EilAt B€1\ Kl\84€p 11
i\ilLJ.KilpilK€ B€1\ nocT€1\Hl1K 11 E11HT111\11 B€1\ n'hXilPHl1K 11 HoCTi.\HA11H Hi.\Ti.\K0311HO
B€1\ CTOI\Hl1K 11 IiilpEi81\ B€1\ KOMl1C 11 IiilpEi81\ Clll11\11llii.\H81\ B€1\ Cl\81K€p 11 GTi.\11KO
B€1\ C€PA"P 11 ni.\ni.\ B€1\ n11T"P8".
H 11c<npilBHl1K> nnpB81\ Hi.\Ti.\K0311HHO BTOp11 I\Oro4nT.
H Hi.\nl1CilX i.\3'h, GTi.\H481\ l\oro4nT O'( E8K8p€4-111, f€Hilp11€ €Î AH11, 1\€1.\T

rgprrr d 675 >.

t "iw
t "iw

A8Ki.\ BO€BOAi.\, Ml11\0cT·1·io EotK·1io rocnoA"P.
A8Kil BO€BOA

<m.p.>.
WnpEiilH Hi.\Ti.\K0311HO B€1\ I\Oro4nT. npo411T.

M.M.B .. nr. 37.3-15
Orig rom., hârtie dţfolio cu .filigran (../3x28 cm.). invocaţia simbolică şi
litera iniţială ornate floral şi cu chinovar. monograma domnească scrisâ cu
chinovar şi sigiliu în ceară roşie, timbrat. Are copie modernă nedatată.

Bibliografie: ed.: Documente 1960, pp. 41-44 cu facs. (nr. 9)� facs.: Documente

2006, p. 26.
I

••

nntBHHl.J."·

. peste s I ova „'b " .
-? S cns
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, 'h-npAA4'RN>.
-l

'

.)

Er�MEMI\.

' Rupt în orig.

5

1677 (7185) martie 12

[ ]I
t Dat-am cartea Patrierşi<e>i noastre lui Nedelco clucer ca pentru să să
ştie că am fost făcut schimbu de ne-au fost dat voie de am călcat cu zidul în
colţul chiliilor despre răsărit cât ne-au fost treaba la mănăstire la GTH
Ghiorghie pre locul lui. Şi a1n dat şi Patrierşia noastră o prăvălie în Uliţa cea
Mare, care prăvălie au fost date de pomeană la Ierusalim de Trandafir.
neguţătoriul. O am dat lui Nedelco clucer această prăvălie schimbu ca să-i
fie moşie cu pace2 lui şi feciorilor lui în veac.
Şi pentru credinţa a1n iscălit mai jos. Martie 12 dni, leat 7185 <1677>.
[ t Al Ierusalimului Dosithei] 1•
< Verso>: Carte<a> lui Dosothiu patriiarhul pentru prăvălia lui Trandafir.
Matei vătaf. Şase rânduri scrise în limba greacă. 1677 <7185 > martie.
Bibliografie: ed: Documente 1960, p. 44 cu facs. (doc. 1 O); menţ.: Stan 1968, p.
265, n. 28:facs.: Documente 2006, p. 27.
M.M.B., nr. 37../15
Orig. rom., hârtie dţ/cJ/io cufiligran (32x22 cm.).
1

�

Semnătură autografa în lb. greacă. Tradusă după ediţie.
nAA4€.

6.

1685 (7193) iulie 9

t Adecă noi, ermonah Athanasie egumenul împreună cu Chiril dichiul

cel vechiu dă la sfinta mănăstire a lui Mihai Vodă de aici, den Bucureşti, cu
hramul G4>eT11 Nicolae şi cu tot săborul sfintii mănăstiri, scris-am acesta al
nostru zapis ca să fie de bună credinţă la mâna dumisale Cărstii treti vistier
şi a jupânesii dumnealui Ilinii şi a coconilor dumnealor. Cum să se ştie
pentru o rudă a dumnealor, anume: Radul păharnic Săvescul, ajungându-l
vreme de moarte, au lăsat la sfânta mănăstire den moşiia lui ce au avut la
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Botenii de Sus. [însă] 1 toată stânjeni [300] 1 şi nişte vii păragină de la
Bărbăteşti pentru pomeana şi l-au adus dumnealor de l-au îngropat pre
Radul păharnic, oasele lui în sfânta mănăstire.
Iar noao nefiindu-ne în prilej acele moşii şi nefiindu-ne umbletele într
acea parte de loc şi fiind moşiia împreună cu a dumnealui Cărstii vistier.
făcut-am tocmeala cu dumnealui de a noastră bună voie de au cumpărat
dumnealui sfintei mănăstiri o prăvălie făcută şi cu locul [de o] 2 prăvălie aici.
în Bucureşti, de la Gavril păharnic, nepotul lui Ianache vistier, derept taleri
[50] 1• Care prăvălie iaste la Uliţa cea Mare. despre Curtea domnească în
rându cu alte prăvălii alăturea, pre den sus. cu prăvăliia lui State şi den jos.
alăturea cu Sterea. Şi o au dat la sfânta mănăstire pentru moşiia Radului
păharnic Săvescul.
Direptu aceia am dat acestu zapis al nostru la mâna dumisale Cărstii
treti vistier ca să aibă a ţinerea dumnealui moşiia Radului păharnic
Săvescul, să fie dumnealui şi coconilor dumnealui şi nepoţilor n1oşie
stătătoare şi ohabnică în vecu. Şi pentru mai adeverita credinţă am pus
pecetea mănăstirii şi am iscălit mai jos ca să să crează.
Şi am scris eu. Mihai logofăt za Divan Târgovişteanul. Measeţa iulie 9
dni, leat 7193 <1685>.
Şărban vtori logofăt, mărturie
t Radul logofăt, mărturie
Atanasie ieromonah şi ceilalţi fraţi
Chirii monah
Ioasaf, ieromonah 3.
< Verso interior>: Şi aici într-această moşie au avut cumpărat ş1 Cărstea
vistier stânjeni 75 de s-au potrăvit Boteanca cu Săveasca.
<Verso>: Zapisul egumenului ot Mihai Vodă pentru moşiia ol Boteni de Sus.
ot sud Dâmboviţa. Leat 7193 d 685> iulie 15.
M.M.B .. nr. 30.637
Orig rom., hârtie dţj(Jlio cu filigran (30.5x2 l cm.), sigiliul mânăstirii în
negru de fum. Provine de la Epitropia Aşe�âmintelor Brâncoveneşti.
Bibliografie: ed.: Documente I 960, pp. 46-4 7 (nr. 1 J);.fac:s.: Documente 2006, p. 30.
1
2
3

Şters şi scris cu altă cerneală.
Scris ulterior cu altă cerneală.
Semnături autografe.
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1686 (7194) aprilie 16

t Adecă eu. Matei Comăneanul dat-am acesta al mieu zapis ca să hie
de bună credinţă la mâna dumisale Manolache vei cămăraş. Cum să să ştie
că i-a1n vândut casa mea de aici_ den Bucureşti. care casă iaste-mi şi mie de
cumpărătoare de la Dumitraşco pârcălabul de curte. însă pre cât ţine cu
îngrădişul ei şi cu grajdul ce are şi cu tot ce are împrejurul ei. Care iaste pre
lângă grădina domnească. precum şi zapisele mele arată. cele de
cumpărătoare. care le-an1 dat toate împreună cu acesta la mâna dumisale. Şi
o am vândut cu voia mea. derept taleri 45, care i-am luat toţi gata şi dăplin
în n1âna n1ea şi i-an1 dat acest zapis al mieu ca să o 1 stăpânească şi să o ţie
dumnealui cu bună pace. dă ni1nenea bântuit până când va fi voia dumisale.
Şi la această tocmeală fost-au mulţi boiari cari-şi vor iscăli numele lor
n1ai jos. Şi eu pentru credinţa adeverată am iscălit mai jos cu mâna mea ca
să să crează.
H nHc"X "3, Tanasie logofăt de la cămară. cu porunca dun1nealor.
Aprilie 16 dni. leat 7194 <1686>.
Az. Matei de Con1<ăneşti>
Mihalcea sărdar. mărturie
t Vasile logofăt, mărturii 2 .
< Verso>: t Zapisul lui Matei căpitan Com<ăneanu> de casăle din Bucureşti
care le-au vândut lui Manolache cămăraş. Locul pe care se află biserica
Domniţa Bălaşa.
M.M.B .. nr. 25.072
Orig. rom .. hârtie d(fhlio cu filigran (28,5x20.5 cm.). Provine de la
Epitropia Aşezămintelor Brâncoveneşti.
Bibliografie: ed.: Aşezămintele 1938, p. 4. (nr. 2); menţ.: Rafailă 2008a, p. 36. n.
45; fâcs.: Documente 2006. p. 31.
1

Ad. intcrlincar.
: Scmnflturi autografe.

8
[ ]I

1688 (7196) iunie 16

t Adecă eu, monah Gherasim_ egumenul ot sfănta mănăstire Sfânta

Catrina de aicea, den Bucureşti, împreună cu alalţi fraţi călugări ai sfentei
mănăstiri, scris-am acesta al nostru zapis ca să fie de bună credintă
' la mâna
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dumnealui Apostol clucer şi a jupânesei dumnealui, Păunei. Pentru <ca> să
să ştie că avându sfânta mănăstire o casă aicia, în Bucureşti, lângă Radul
vornecul, care casă o au dat Manolache cămăraş de pomeană la sfânta
mănăstire.
Iar noi văzându că mănăstirea n-are nici un venit de la acea casă fiindu
şi locul domnescu ni-am voit de am făcut schimbu cu Apostol clucer de ne
au dat 5 pogoane de vie aicia, în Dealul Bucureştilor. Care vii le-au
cumpărat şi Apostol clucer de la Dima neguţătoriul den Bucureşti, care vii
sănt pre moşiia Mitropoliei şi alăturea cu viile Călinei.
Şi noi i-am dat dumnealui casele pentru vii ca să le stăpânească de
[a]cum2 nainte cu bună pace şi dumnealui şi jupâneasa dumnealui pentru că
această tocmeală s-au făcut denaintea părintelui, sfenţiia lui Dionisie
patriiarhul şi a mulţi boiari, care-i vor iscăli mai jos.
Deci, şi noi pentru adeverita credinţă am pus şi pecetia sfentei
mănăstirii ca să se crează şi am şi iscălit.
Şi am scris eu, Mihaiu clucer. cu zisa lor. Iunie 16 dni, leat 7196 < 1688>.
[ ] I.
[ ] I.
ţ [ ] I.
Matei postelnic Trufanda, n1artor3 .
<Verso>: Casele den Bucureşti. Locul pe care se află biserica Domniţa Bălaşa.
M.M.B .. nr. 25. 07-1
Orig. rom., hârtie difolio cu filigrcm (29.5x20 cm.). sigiliu inelar În negru
de fum. Provine de la Epitropia Aşezămintelor Brâncoveneşti.
Bibliografie: ed.: Aşezămintele 1938, pp. 4-5 (nr. -I): menţ.: Rafailă 2008a, p. 36,
n. 43;/acs.: Documente 2006, p. 34.
1

Semnături autografe în lb. greacă.
Rupt în orig.
3
Semnătură autografă.

2

9

1690 (7198) iunie 4
t Noi, neguţătorii care vom pune iscăliturile mai jos, dat-ain
scrisoarea noastră la mâna jupânudui> Manului neguţător. Precum să să ştie
că având Trandafil din Bucureşti o prăvălie în Uliţa cea Mare, între Stoica
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logofăt şi din jos <de> Difta neguţătoriul, care această prăvălie o au fost dat
Trandafil de pomană la GTH Ghiorghi cel Nou.
Deci, după aceia 1 se-au întâmplat de o au făcut patriiarhul schimbu
cu Nedelco clucer cu altă prăvălie de lângă GTH Ghiorghie.
Deci, Nedelco clucer luând acea prăvălie o au dat de zestre
jupânnilui> Manului. Şi într-[a]ceste2 2 prăvălii a jupăn<ului> Manului şi a
jupân<ului> Diftei fost-a ulicioara şi acea ulicioară au fost pre locul prăvălii
jupân<ului> Manului. Iar când au fost acum se-au sculat Difta neguţător de ş
au închis prăvălia3 şi au coprinsu şi ulicioara prăvălii jupân<ului> Manului.
Deci, jupân<ul> Manu ne-au chiemat ca să mărturisim a cui au fost
ulicioara. Şi noi aşa mărturisim cu sufletele noastre cum că acea ulicioară
iaste pe locul prăvălii jupân<ului> Manului. Ci cu aceasta am dat această
scrisoare la mâna jupân<ului> Manului ca să-şi ţie prăvălia 3 cu ulicioara
precum au fost şi mai înainte4.
Şi pentru credinţă ne-am pus iscăliturile mai jos. Iunie 4 dni, leat
7198 <1690>.
5

[ ] .
t Proca starostea mărtusescu că ulici<o>ara au fostu lui
Trandafir.

t Vasilie abagiul, mărturie
t Ghiorghie odabaşa, mărturie
t Neagul abagiul, mărturie6•

<Verso>: t Zapisul de mărt<urie> alu neguţătoriloru. Matei vătaf. 1690 iulie
7198. Nouă rânduri în lb. greacă.
M.M.B., nr. 37.416
Orig rom.. hârtie dţfolio cufiligran (31,5x22 cm.).

Bibliografie: ed.: Documente 1960, p. 51 (nr. 15); Rafailă 2008, p. 74 (nr. 17);
menţ.: Rafailă 2007, p. 353, n. 748 şi 751 ;facs.: Documente 2006, p. 35.
I

��im.

2

Scris peste slova „8''.

3

np'hB'h,,i'ii.

4
5
6

'hrn�HH'l'e.

Semnătură autografă în lb. greacă.
Semnături autografe.
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1691 (7200) septembrie 30
BOEBOAA

H

rocnOAHH'h

3€Mt\E

Et\AXHCKOE.

ai tăi.

nHCAX rocnoACTBO MH

ţie judeţ de aici, den Bucureşti cu 12 părgari

Cătră aceasta vă I fac în ştire do1nni<i>a mea. în vre1ne ce vei vedea
această carte a domni<e>i inele şi cu sluga domni<e>i mele, anun1e [ J 2 . Iar
voi să căutaţi, să vă strângeţi toţi la un loc şi să mergeţi cu n1ahalagii den [
J 2 . să faceţi adeverinţă pentru un loc de casă. den n1ahalaoa [ J 2 • care au fost
al lui Mihu ceauşul. Şi l-an1 fost dat domniia m<ea> 1 cu casa. cu tot
boiarinului domni<e>i n1ele. Ianache vei căpitan za lefegii. Şi acun1 s-au
sculat unii şi alţii de au făcut case pe acel loc. Ci să adeveraţi. să vedeţi cât
loc au fost şi pe unde au ţinut el.
Deci. precum veţi afla şi veţi adevăra aşa să împietriţi şi să-l sen1naţi
de cătră alţii să să ştie cât loc iaste. Şi după aceasta să faceţi şi scrisoarea3
voastră de adeverinţă la 1nâna boiarinului domni<e>i mele ce scrie n1ai sus.
Şi într-alt chip să nu faceţi.
Tot\HKO nHCAX rocnocTB" i\\H. Septen1vrie 30 dni. leat 7200 < 1691 > .

t

..

lw

H.ocTAHAHH BOEBOA"- MHt\OCT·1·� lioi1<·1·� rocnoA"P·

Procit vei logofăt.

M.M.B.. nr. 25.5 I 7
Orig. rom .. hcÎrtie clifrJ/io cu filigrun (28. 5x20. 5 cm.). monogruma şi sigiliul
mUlociu domnesc În chinm·ur.
Bibliografie: ed.: Documente 1960. p. 52 (nr. I 6); Potra 1961. pp. 200-20 L Rafai lă
2008. p. 95 (nr. -1-1):fcu:s.: Documente 2006. p. 36.
1

Ad. interlinear.
Loc alb în orig.
:, CKpHc�w.1pt.

2

11.

1693 (7201) aprilie 6
t Adecă eu. Radul vornicul scris-am şi mărturisescu cu acesta al n1ieu
zapis ca să fie dă bună credinţă la mâna dumnealui Cernicăi Ştirbeiu hiv vei
armaş. Cum să să ştie că m-am tocmit cu dumnealui dă a mea bună vcie, dă
i-am vândutu casa mea. dăn Bucureşti, care le-amu fost cumpărată şi cu d[1
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la Mihalcea sărdariul casele cu locul, cu cuhniia, cu grajdul şi câtu ţine
curtea pă unde am îngrădit eu. Şi le-amu tocmit dreptu bani gata, taleri o
sută şi optuzeci şi un calu, dreptu taleri 20, şi am luat toţi banii gata în mâna
mea. Şi am vândut dun1nealui fără dă nicio silă ca să-i fie dumnealui casele
stătătoare dumnealui şi coconilor câţi Dmnnezeu i va dărui.
Şi cându le-amu vândut fost-au mulţi boiari mărturie care vor iscăli
mai jos. Şi pentru credinţă mi-am pus şi pecetea şi iscălitura.
Şi am scris eu cu n1âna mea. Aprilie 6 dni. leat 7201 <1693>.
Radu! vornic
t Ghiorghi vornicul Fălcoianul, mărturie
Az Radoţi Golescul vei agă. n1ărturie
t Az Apostol hiv clucer. n1artor
Barbul Brătăşanul vătaf za aprozi. mărturie
t Pătru clucer PrăotescuL mărturie'.
< Verso>: Zapisul Radului vornecul pentru casele de<n> Bucureşti. Locul pe
care se află moşiea do1nniţa Bălaşa.
M.M.B .. nr. 25.075
Orig rom .. hcirtie clţfiJlio cu .filigran (32x2 I cm.). sigiliu inelar in negru de·
fitm. Provine de la Epitropia Aşe::iimintelor Brâncoveneşti.
Bibliografie: ed.: Aşezămintele 1938. p. 5 (nr. 5); Rafailă 2008. pp. 127-128 (nr.
86)�fi_1cs.: Documente 2006, p. 36.
1

Semnături autografe.

12

1693 (7202) octombrie 11, Bucureşti

t Adecă eu. Stoica judeţul dă aicea. din oraşul Bucureştii. împreună

cu alţi boiari. anume: Draghiia vornicul cel bătrân şi cu Stan vornecul i
Marco portari Ghiorghie Chifala portari Vladul portar, cari săntem luaţi de
dumnealui jupânul Vergo vei portar denaintea mări<e>i sale domnu nostru,
Io Costandin voevod. din Divan, ca să-i alegem şi să-i împietrim 25 de
stânjăni de pământ în lungu şi în lat, stânjăni 15, alăturea cu gardul grădinii
a Oprii vei şătrar dă aicea, din Bucureşti, la mahalaoa Bisericii, ci să cheamă
Sterpul. Care pământ i l-au dăruit mări<i>a sa, Vodă, cu cartea mări<e>i sale
iscălită pre acest pământ, fiind pământul domnescu, ca să-şi mai lărgească
grădina ce o au cumpărat de la Oprea vei şătrar' cu casele.
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Deci, noi am mersu acolo cu toţi<i> şi am tras şi am măsurat locul din
gardul grădinii, al Oprii şătrar, în lat pre dinaintea bisericii şi unde au venit
acei 15 stânjăni am pus piiatră. Şi am tras şi am măsurat în lungu, iar unde
au venit acei 25 dă stânjăni am pus iar piatră. Şi am mai pus al treilea piatră
în mijloc dupre casa Stoii ceauş. Şi iar am pus al patrulea piatră la capul
lăcului despre casa lui Vasilie ceauş şi i 2 l-am ales şi i 2 l-am împietrit.
Şi i-am dat această carte a noastră ca să2 aibă a-şi ţinea şi a stăpâni
acest pământ de acum nainte cu bună pace, să-i hie moşie stătătoare şi
ohabnică dumnealui şi coconilor dumnealui câţi Dumnezeu i va dărui.
Şi fiind pre acest pământ o casă a Stoci ceauş de sarageli. încă o an1
preţuit derept taleri 20 şi altă casă a lui Tudor sarageoa iar o am preţuit
derept taleri 1 O. Şi le-au dat dumnealui aceşti bani toţi fiiştecăru ia în mâinile
lor denaintea noastră. Şi au ieşit ei din casele lor şi le-au spart iar grădinile
şi pometurile ce-au avut ei au rămas pre seama dumnealui fiind pre acest
păn1ânt.
Şi am pus pecetea oraşului şi an1 iscălit noi toţi ca să să crează.
Şi am scris eu, Stan vornicul ol Suseni. Pis u Bucureşti. Oct01nbrie
11 dni, leat 7202 <1693>.
t Draghiia vornic
Marco portar
t Az Stan vornic
t Vladul portar
Ghiorghie portar3.
<Verso>: 7202 <l 693 > octomvrie 11. Hotărniciia Stoicăi judeţ din oraşul
Bucureştilor, cu alţi boiari ce [ ] .i _ care hotăraşte un loc al lui Voico vei
portar. ce iaste în lung. stânjăni 25 şi în lat stânjăni 15. ce iaste alăturea cu
gardul grădinii Oprii vei şătrar. care pământ fiind domnesc i l-au dăruit
asemenea lărgită grădina ce au cumpărat-o de la Oprea vei şătrar.
M.M.B.. nr. 37.352
Orig rom., hârtie dţlolio cu filigran (32x2 3 cm.)., sigiliu ele ../5 mm. tn
negru defitm.
Bibliografie: ed.: Documente 1960, pp. 53-55,- (nr. 1 H); Rafailă 2008, pp. 138-139
(nr. 9H); menţ.: Rafailă 2007, p. 353, n. 74 7�fc1cs.: Documente 2006, p. 38.
I W'b'rpAW.

2

Ad . interlinear.
J Semnături autografe.
4
Indescifrabil.
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13.
t MHI\OCT 1�
0

EoiK·1�.

lw

I 698 (7206) iunie 30

HocT.tHAHH BO€BOA H rocnoA.tWh.

lui Voico
diiaconuL f1 e ]ciorul Stanciului vătaf de meşterii de lemnu. Ca să fie volnec
cu această carte a don1ni <e>i n1ele, să aibă a ţine şi a stăpâni un loc de casă
de aici. den Bucureşti. ce iaste în1potriva besericii Popei Hierăi. Care l[ o ]c I i
l-au dat socru-său [Stroie ] 2 logofăt zestre, ce să aibă a-l ţine şi a stăpâni
acest loc cât iaste cu bună pace3.
A.tB.tT

rocnoACTBO

MH

c·,·€

0

noB'lil\€H 1€

rocnoACTB.t

MH

I

HH.tKO A" HiiCT.
H HC<np.tliHHK> C.\.\M p€4€ rocnOACTli.\ MH.

t Yw
..
t lw

Iunie 30 dni, leat 7206 <1698>.

HocT.tHAHH BOEBOA, MHI\OCT·,·� EoiK·1� rocnoA.tp .
HoCT.\HAHH BO€BOA

<m. p. >

Procit logofăt.

M.M.B .. nr. 28.271
Orig. rom .. hârtie folio (31x21,5 cm.). monogramu ş1 sigiliu inelar
domnesc în chinovar.
Bibliografie: ed: Documente 1960, pp. 59-60 (nr. 2 l)� Rafailă 2008, p. 243 (nr.
211): menţ.: Ionescu. Panait 1969, p. 88, n. 27: Rafailă 2007, p. 353, n. 749: fucs.:
Documente 2006, p. 41.
1

Rupt în orig.
� Scris peste alte slove.
nAA4€.

14.
1700 (7208) aprilie 1
t Ioan arhimandrit, nastavnicul svintei mănăstiri Urezii, dat-am
zapisul nostru la mâna dumnealui vornicului Mihaiu Dobrosloveanul ca să 1
fie de n1are credinţă. Pentru că având svănta mănăstire nişte case în
Bucureşti, care au fost date la svănta mănăstire de dumnealui vomicul
Apostol Poenariul, însă numai lemnuI 2 caselor, iar locul au fost domnesc. Şi
fiind aproape de curte nu era svintei mănăstiri nice de o 1 treabă.
Pentru aceia şi dumnealui vornicul Apostol văzând că, când era
venirea noastră nicio dată nu le găsiiam slobode ca să 1 găzduim ci aşa au
socotit întâiu dumnealui împreună şi cu noi şi cu ştirea mări<e>i sale, lui
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Vodă. ca să să vânză acele case şi cu acei bani să cumpere alt cevaş sventci
1nănăstiri să nu fie pomenirea dumnealui vornicului Apostol uitată.
Drept aceia fiind pre acele vremi când s-au făcut această socoteală
şezând în case dumnealui vornicul Mihaiu Dobrosloveanul şi aşa cu
socoteadă> să cădea dumnealui mai bine a le cumpăra şi dintr-a noastră voie
li-am tocmit cu dumnealui drept taleri 50. Şi an1 luat aceşti bani toţi deplin
în mâinile noastre.
_ Drept aceia am dat şi noi acest zapis împreună şi cu alte zapise vechi
- ce au fost ale casii.
Şi la această tocmeală a noastră fost-au inuiţi boiari mărturie cari-i
îşi vor pune iscăliturile mai jos.
Şi noi pentru mai adevărata credinţă am pus n1ai jos pecetea
mănăstirii şi iscălitura ca să să crează. Aprilie 1 dni, leat 7208 < I 700>.
t Ioan arhimandrit. egumen ot Urezi
t Az Apostol vornicul ol Poinari. n1ărturisescu
t Matei Cămăneanul vei căpitan. mărtor
t Lefter vei şufariu, mărturie
t Badea vtori pitar Popescul. mărturie
Cornescul părcălab de curte. martor
Badea [ vătaf] 3 za Tărgovişte
t Pătru clucer PreotescuL mărturie
Matei Fălcoianu vtori comis. mărturie
Ghica logofăt s[tar ] 3, mărturie
Hriza logofăt, mărturie
Mihale ea logofăt. mărturie-i.
<Verso>: Zapisul părintelui Urezanul păntru casele dăn Bucureşti. Locul pe
care se află biserica Domniţa Bălaşa.
M.M.B .. nr. 25. 078
Orig. rom., hârtie difolio cu.filigrcm (32.5x22.5 cm.). sigiliu inelar in negru
de fum cu legenda „ f Pec:etiia .sfintei mănăstir< i> Urez ii". Provine de la Epitropia
Aşezămintelor Brâncoveneşti.
Bibliografie: ed.: Aşezămintele 1938, p. 7 (nr. 8); Rafailă 2008, pp. 256-257 (nr.
226);.fâc:s.: Documente 2006, p. 41.
1

2
3
4

Ad. interlinear.
l\h9\MN81\,

Citire probabilă.
Semnături autografe.
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15

1701 (7209) mai 9
ţ Adică eu. Oana, împreună cu fămeia n1ea, Anca, scriem şi
n1ărturisim cu acesta al nostru zapis ca să I fie de bună credinţă la mâna
Părvului dascadu>lui zugravului şi a jupânesii dumisale, Tudorii. Cum să să
ştie că i-am vândut dmnnealui casă cu pivniţă şi cu locul împrejurul casii cu
[c ]ât 2 iaste îngrădişul casii împrejur cu cât am ţinut şi noi, care iaste alăturea
cu dun1nealui comisul Marco şi alăturea 3 cu Dumitraşco Puiul i alăturea3 cu
Nicula ceauşul şi pe lângă Tudoraşco logofăt. Şi o am vândut-o
dun1n[ ea]lor-+ de a noastră bună voie, fără de nicio silă şi cu ştirea tuturor
vecinilor de pe împrejur şi din sus, din jos, drept taleri 32. Şi am luat toţi
banii gata în mâna mea.
Deci, să-i fie dumne<a>lui de acum înainte 5 stătătoare în veac
dumne<a>lui i jupânesii dumn[ ea ]lui-+ i coconilor i nepoţilor câţi Dumnezeu
îi va dărui. Şi i-am dat dumnealui şi zapisele cele vechi de cumpărătoare.
Şi când s-au făcut acest zapis fost-au mulţi oameni buni mărturie.
care se vo<n iscăli mai jos ca să să crează.
Şi am scris eu, Iacov logofăt, cu zisa lor şi alţi<i>, care vor iscăli mai
jos. Mai 9 dni, leat 7209 <1701>.
t Eu O<a>na croitor.
Eu Anca.
t Marco comis, martor
t Az Tudoraşco logofăt. martur6 .
< Verso>: Zapisile de cumpărătoare casilor de aici, din curte.
M.M.B.. nr. 37.35H
Orig rom .. hârtie dţfâlio cu filigran (30x2 l cm). 2 semnături digitale în
cerneală.
Bibliografie: ed: Documente 1960, pp. 61-63 cu facs. (nr. 23); Rafailă 2008, p.
268 (nr. 24l);facs.: Documente 2006, p. 42.
1

Ad. interlinear.
Scris peste altă slovă.
3 "P'h T8p-k.
4
Scris peste slova ,.H".
2

5

6

TuN"HNT€.

Semnături autografe.
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1703 (7211) martie 8, Bucureşti

RocTaHAHH li'hC'hpasa ROEROA H rocnoAap'h

RCO(€) 3€MI\€ 0VrrppORl\ax"i°cKO€.

credincios
boiarinului domni<e>i mele Pătraşco vei şătrariu Brezoianul şi cu feciorii lui
câţi Dun1nezeu i va da, ca să aibă a ţinea şi a stăpâni un locu de case' aici, în
oraşul don:ni<e>i ·mele, în Bucureşti. în mahalaoa Popei Stoicăi. ce să zice
Den Vale. Insă. în lungu den uliţa ce iaste despre jupânul Radul. care merge
spre casele lui Mănăilă căpitanul până în uliţa ce scoboară de la Sărindariu şi
merge pre denaintea bisericii Popei Stoicăi. stânjăni2 40 şi în latu stânjăni2 25.
Pentru că acestu locu ce scrie 1nai sus fiindu loc domnescu şi
cuprinzându-l unii şi alţii făcându case şi grădini3 şi boiarinul domni<e>i
mele, Pătraşco vei şătrariu. neavându loc ca să-şi facă case aici, în Bucureşti.
domniia n1ea a1n socotit pentru dreaptă şi credincioasă slujbă ce slujaşte
domni<e>i n1ele şi ţărăi. dă i-an1 datu şi l-an1 dăruitu cu acestu loc de case. în
lungu şi în latu. cum scrie mai sus. ca să-şi facă case şi grădină şi alte drese
ce i-ar mai trebui pre lângă cas[ă] -i .
Iar cei ce s-ar afla cu niscare case tacute pre acestu locu. pentru
aceiia am datu domniia mea voie boiarinului domni<e>i mele. ce scrie mai
sus. să aibă a să tocmi cu acei oameni şi să le plătească numai lemnele cu
preţul lor pre dreptate. iar pă1nântul fiindu don1nescu l-am datu şi l-am
dăruitu domniia n1ea boiarinului do1nni<e>i mele ce mai sus iaste zis.
Şi cum ca să-i fie acestu loc stătător i-am datu şi această carte a
domni<e>i mele boiarinului domni<e>i mele Pătraşco vei şătrariu ca să aibă a
ţinea şi a stăpâni acestu loc de case'. stânjănii ce scriu mai sus. să-i fie lui
stătătoriu şi feciorilor de moştenire în veci.
Aşijdirea şi în urma domni<e>i noastre pre care blagocestivu va alege
Domnul Dumnezeu a fi don1nu şi biruitoriu aceştii Ţări Rumăneşti. au den
neamul nostru. au 1năcar şi den streini 5• cu glasul nostru cel de ru[g]ă6 cătră
Dânsul cu totu deadinsul îl pohtim. ca ori fieştecare-le în vren1ea stăpânirii
sale să nu să îndoiască cu firea a nu întări această milă. ci să aibă a înnoi şi a
întări ace[a]stă6 milă cu care am datu şi am dăruit domni<i>a mea pre
boiarinul domni<e>i mele ce iaste mai sus zis.
Ci aşa urmaţi pohta noastră precum şi noi am urmatu şi am întăritu
milele ale altor răpo[s]aţi6 preavoslavnici domni, ca şi ale domniei lui n1ile
şi danii, încă să fie cinstite şi în seamă ţinute şi Domnul Dumnezeu ci iaste
în Troiţă slăvitu pre acel blagocestiv domnu să-l cinstească şi să-l miluiască
întru a sa domnie cu lină pace7 şi întru ani 8 delungaţi9 şi în cela veac ce va
să fie încă la răpaos vecinic 10 sufletul aceluia să fie.
AaRaT

rocnOACTRO

MH

c·1€

n0Riil\EH·1€
·
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Întărindu cartea aceasta şi cu totu sfa[tul] 11 credincioşii boiarii cei
mari ai Divanului don1ni<e>i mele: f11A]H6 Hopwk EfhHt\OHIOt\ BEI\ EAH
HpAt\EBcK·1·H H nAH CTpoE i\E8pA irn8" REI\ BOpHHK H 11 [AH AH]HK8"
BEI\ t\WIW4'hT8 H nAH MHXMI HAHTAK8:1HHW BEI\ [ c Jn'hTApio
BHCTHEpio

H

rJAH

HOCTAHAHH

lflHpBiiio

HApAMAt\'h8" BEI\ nwcTiit\HHK H IIAH
flAH f->AA8t\ H3BOpAH8t\ BEI\ CTOI\HHK

BEI\

K[ t\84E]p

()

6

11

P8AiiAH8"

H nAH WEpBAH REI\

H IIAH

A8MwrpA llJ KW

[III JEpBAH6 HAHTAK0:1HHW BEI\
H flAH [ E8Hii] I I rp'hAH4-liiH8t\

n'hXAPHHK H
BEI\ KWMHC H

nAH TOI\\A HAHTAK03HHW BEI\ Ct\8rtpio H nAH HOCTAHAHH HwpsiiH8t\ BEI\ IIHTAp.

[ RTOPH t\OrO<f;'b T] 11
Şi s-au scris cartea aceasta în oraşul scaunului don1ni<e>i me[le în] 11
Buc I ureşti] 11• întru al cinsprăzccilea an 12 den domni ia don1ni <e> i n1ele. de
!sar l[ogo]fcţelul 11 de Bucureşti. fvfeaseţa n1artie 8 zile. /ea/ 7211 <1703>.
IIIH HcnpARHHK L(JE<f;AH HAHTAK:1HHW

i·

ţ

..

00

0

lw HOCTAHAHH E'hC'hpABA BOEROA, MHI\OCT l EIO EOiK i'EIO rocnOAAp .
lw HoCTAHAHH ROEBOA

<111.p.>

Ştefan Cantacuzino vi ori logofăt. procitelno 13.

<Verso>: Pentru un loc de case. S-au scris 1nartic 8. 1703.
M.M.B.. nr. 26. 999
Orig. rom., hârtie cl(ffJlio cu filigran (-1-5.r] l cm.). invocaţia simholicâ,
titulatura domneascâ şi monograma domneascâ scrise cu chinovar. sigiliu mţjlociu
domnesc În ceară roşie. timhrat. Are copie modernă nedatată cu completări făcute
de către G.D. Florescu.
Bibliografie: ed: Documente 1960, pp. 66-68 cu facs. (nr. 2 7); Rafailă 2008, pp.
285-286 (nr. 26-1-); reg: Filitti 1919. p. 233 (nr. 725); menţ.: Rădulescu 1972, nr. 4.
p. 663. n. 1838; Rafailă 2007. p. 353. n. 74 7;.fczcs.: Documente 2006. p. 43.
KAME.
C T 'h tK 'h NtHI.
rp'hAHHHH.

Scris cu altă cerneală.

1

·
:'i

C1'peHHHH,

Rupt în orig.

c,

7

ll.:\"4E.
"HHH.

')

.)

AEMHr""LţH.

IO

11
12
1.,

.1.

B h4HHHK.

Şters şi rupt în orig.
"HH.

Semnătură autografă.
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17

1705 (7213) februarie 20
t Adecă eu, Neacşul neguţătoriul dat-am zapis<ul> mieu ca să fie de
bună credinţă la mâna lui Udrişte, feciorul Neculii croitor. Cum să să ştie că
i-am vândut o prăvălie ce am avut aici, în Bucureşti, în Uliţa cea Mare. Care
prăvălie iaste între prăvăliile 1 vornecului Costandin Bărbătescul şi pe din jos
alăturea cu prăvălia lui Pătraşco, fecior Diftii neguţătoriul, şi în lat pre cât
ţine prăvălia şi în lungul locului până în lac şi cu ulicioara prăvăliei, precum
arată zapisele cele vechi de cumpărătoare. Şi m-am tocmit drept bani gata.
taleri 9[3] 2 . Şi luând aceşti bani toţi gata i-am dat acest al mieu adeverat
zapis ca să-i fie această prăvălie moşie stătătoare în veci să o 3 stăpânească
cu pace.
Şi4 la această tocmeală fost-au neguţători şi oameni buni mărturie
care să vor iscăli mai jos.
Şi eu pentru mai adeverata cridinţă am iscălit cu n1âna n1ea ca să să
crează. Fevruarie 20 dni, leat 7213 d 705 >.
t Neacşul cupeţ
Eu, jupâneasa jupân<ului> Ne<a>cşului Zanfira
t Az, popa Dumitraşco cliser, vecin şi martor
t Matei Fălcoianu biv vei căpitan, marturie
t Preda staroste. mărturie
t Mihai Bărbătescul, martor
Eu, Radul zăbunar, martor
Eu, Pătraşco, snă Deftii cupeţuL mărturie
Az, Micul croitor. martor.
Eu, Preda vătaf za şălari, martor
Az, Scărlet zăbunariul, martor.
Eu, Gligore ceprăzariul domnescu, martor
5
[ ] .
Az, Marco zăbunariul, martor6•
Necula croitor, martor.
<Verso interior>: Se-au dat 4 zapise vechi fiind
părintelui patriarhului, chir7 Dosithei.

ŞI

cartea sfinţi<e> i sale,

<Verso>: Matei vătaf. 1705 februarie 7213. Şase rânduri în lb. greacă.
M.M.B.. nr. 37.417
Orig rom., hârtie difolio cufiligrun (29,5x2 l cm.).
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Bibliografie: ed.: Documente 1960, pp. 69-70 (nr. 29); Rafailă 2008, pp. 322-323
(nr. 305); menţ.: Stan 1968, p. 264, n. 18 şi p. 265, n. 29; Rafailă 2007, p. 353,
n. 748, 749 şi 751 ;fcu:s.: Documente 2006, p. 46.
I

••

11p1,R'h1\IEI\E.

� Scris cu altă cerneală.
'Ad. interlinear.
WE.

'Semnătură autografă în lb. greacă.
<, Semnături autografe.
7
Se repetă în orig.

18.

1708 (7216) mai 7
;- Adecă eu, Tudor Caracion1ag dempreună cu feciorul mieu, anume:
Tudor. dat-an1 acesta al nostru zapis ca să fie de mare credinţă la mâna
du1nnealui jupânului Nicăi zăbunariul şi a jupânese<i> dumnealui, anume:
[ ] 1• Precum să să ştie că m-an1 tocmit cu dumnealui de a no<a>stră bună voie
dă i-am vândut o prăvălie aici, în Bucureşti, în Tărgul dăn Jos, lângă
prăvălia2 jupânesii Despii den sus şi lângă prăvăliia lui Mihai Vodă den jos.
Însă, cu ulicioara den dos şi cu locul cât să va alege, precum să va scri<e>
zapisul cel vechi până în uliţă alăturea cu <hnamul Sărindariului, care şi mie
n1i-au fost dă cwnpărătoare de la Tudor, snâ Ianiu cupeţul.
Drept aceia şi noi de a no<a>stră bună voie ne-am tocmit cu
dun1nealui drept taleri 130, şi am luat toţi aceşti bani în mâinele no<a>stre.
Drept aceia3 i-an1 dat acest zapis în mâna dumnealui ca să aibă a
stăpâni cu bună pace dă cătră vecinii şi den sus şi den jos şi dă cătră
rudeniile no<a>stre să-i fie n1oşie stătătoare dumnealui şi coconilor
dumnealui câţi Dumnezeu le va dărui.
Şi când s-au făcut această tocmeală fost-au mulţi boiari şi neguţători
marturi care să vor iscăl[il 4 n1ai jos.
Şi noi pentru mai adăvărata credinţă pusu-ne-am şi iscăliturile mai
jos ca să să crează.
Şi am scris eu, Udrişte logofăt, cu învăţătura dumnealor. Mai 7 dni,
leat 7216 < 1708>.
t Eu, Stoica zăbunar, martu<n
ţ Eu, Tudor abagiul Caraciomag.
t Eu, Radul zăbunariul, martor.
Eu, Mihăilă zăbunariul, martur.
Eu, Chirco papugiul, martor
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t Eu. Tudor. snă Tudor Caraciomag.

Eu. Dediul papugiuL martor
5
[ ].
5
[ ].
5
[ ].
t Eu. Iordache zăbunar. martor6 .
< Verso>: Un rând în lb. greacă.

M.M.B.. nr. 3 7. 3 77
Orig rom., hârtie dţlolio cu filigran (-16.5x3 l,5 cm.). 3 semnâturi digitale
În cerneală.
Bibliografie: ed: Documente 1960. pp. 71-72 (nr. 30): Rafailă 2008. pp. 353-354
(nr. 339): menţ.: Rafailă 2007, p. 353, n. 750 şi 751 :facs.: Documente 2006. p. 51.
1

�

Loc alb în orig.
np'hR'hl\H€.
"4h.h.

Rupt în orig.
Semnături autografe în lb. greacă.
6
Semnături autografe.

.i

5

19

1708 septembrie 29
t Adăvărăm noi aceşti doi fraţi, adecă eu, Dimitrie. şi eu, Neculcea,
pentru un loc de prăvălie, care iaste în lăuntru. în Uliţa cea Mare. între
croitori, lângă Udrişte croitoriul. Şi despre o parte iaste prăvălia lui şi despre
alta iaste o prăvălie, al căriia locul au fost al răposatului unchiului nostru. al
lui başa Dimcei. Şi murind unchiul nostru. başa Dimcea. au rămas vărul
nostru, Pătraşco.
Deci, murind şi vărul nostru, Pătraşco, au rămas asupra noastră acest
loc de prăvălie şi alte dichise câteva la noi câte trei fraţi, care le-am împărţit
noi. Şi au rămas locul acesta în partea lui başa Milei. Pentru aceia am dat
această scrisoare a noastră is[că]lită I de la amândoi fraţii la mâinile lui başa
Milei pentru ca să aibă să stăpânească acea prăvălie, însă dumnealui şi
coconii şi nepoţii dumnealui şi de cătră nimeni băntuială să n-aibă, pentru că
noi am luat altul în locul prăvăliei.
Drept aceia am dat această2 scrisoare a noastră la mâinile dun1nealui
înaintea3 multor mărturii vrednice de crăzământ, cari-i să vor iscăli mai jos
pentru ca să să crează. Septemvrie 29, 1708.
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Dimcea, al lui Athanasie, priimescu aceste mai sus scrise şi
atn pus şi pecetea.
Nicola, al lui Athanasie, priim[ e lscu4 aceste mai sus zise.
[ t Rali preot martor f.
t Udrişte croitoriul. martor.
t Gligorie ceprăzariul. martor.
t Bratul croitoriul, n1artur.
M.M.B.. nr. 37.-IJN
Orig. rom., hârtiefiJ/io cufiligrcm ( 30x2 I cm.).
Bibliografie: ed: Documente 1960, pp. 72-73 (nr. 31): Rafailă 2008. pp. 357-358

(nr. 3-13); menţ.: Stan 1968, p. 261, n. 4: Rafailă 2007, p. 353, n. 751 :fl1cs.: Documente
2006. p. 51.
1

'

Scris peste altă slovă.
i\4i\CTP'h.

'TuHi\HHT'R.

Rupt în orig.
'Semnătură autografă în lb. greacă. Tradusă după ediţie.

-1

20

1708 (7217) noiembrie 3
t Adecă eu, jupâneasa Mariia, ce am fost a Cernicăi armaş, împreună
cu feciorii miei. anume: Drăghici i Tudor i Şerban, dat-am zapisul nostru ca
să fie de bună credinţă la cinstită mâna mări<e>i sale, domnudui> nostru, Io
Costandin Basarab voevod. Cum să să ştie că avându noi nişte case în
Bucureşti pe pi1nniţă de piatră, în mahalaoa Prundului, pe locul nostru ce au
cumpărat boiariul mieu, încă mai denainte de la Radul vornicul. Şi pe ş-alt
loc ce au dăruit măriia sa boiariului mieu cu cartea mări<e>i sale iscălită, pe
care loc au fost mai nainte casele popei lui Dumitru şi alte case mai proaste.
care toate s-au cumpărat de noi cu preţul lor după cum scriu zapisele cele
vechi.
Deci, fiindu-ne noao vânzătoare venit-amu de a noastră bună voie, de
ne-am rugat mări<e>i sale ca să le cun1pere măriia sa 1 şi măriia sa 1 după
rugăciunea noastră au fost bucuros să le ia. Şi ne-am tocmit cu măriia sa I de
i le-am vândut casele cu tot locul cât iaste curtea cu bolovanii, drept taleri
1.050. Şi ne-au dat măriia sa 1 toţi banii gata şi deplin în mâinele noastre.
Derept aceia am dat şi noi zapisul nostru împreună şi cu zapisele cele
vechi la mâna mări<e>i sale ca să ţie măriia sa 1 şi să stăpânească cu bună
pace măriia sa I şi coconii mări<e>i sale în veci.
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Şi mărturie boiarii cari-i să vor iscăli mai jos.
Şi noi pentru mai adevărata credinţă ne-am iscălit numele şi ne-am
pus peceţile mai jos ca să să crează.
Şi am scris eu, Radul logofăt, snă Radul şufariuL cu bunăvoinţa lor.
Noemvrie 3 dni, leat 7217 < 1708>.
t Eu. jupâneasa Mariia, care amu fost a Cernicăi armaş
t Drăghiciu [postelnic J 2 . sin Cernicăi armaş
t Tudor postelnic, sin Cernicăi
t Şărban, sin Cernicăi armaş
Costandin Ştirbiai vei ban, 1nărturie
t Şerban Cantacuzino vei vornic. n1ărturie
Toma Cantacuzino vei spatar. mărturie
Şărban Bn1>j <oreanul> hiv vei vistiiar. martor
Radul Golescul vei clucer. mărturie
Ştefan Cantacuzino vei postelnic. 1nărturie
Ianache Văcărescul vei paharnic. n1artor
t Şerban vei stolnic. mărturie
Pană vei comis. mărturie
t Pătraşco Brezoianul vei sărdar. n1ărturie
t Costandin vei pitar, martor
Iordache Creţulescul vei agă. mărturie
Pătru vei armaş. mărturie
Barbul Brăiloiul vtori logofăt n1ărturie 3.
< Verso>: Casele din Bucureşti. Locul pe care se află biserica Domniţa Bălaşa.
M.M.B.. nr. 25. 079
Orig. rom.. hârtie dţfolio cu filigran (-+ Jx29 cm.). 3 sigilii inelare zn
cerneală. Provine de la Epitropia Aşezâmintelor Brâncoveneşti.
Bibliografie: ed.: Aşezămintele 1938. p. I O (nr. J J):fâcs.: Documente 2006. p. 52.
1

Ad. interlinear.
2 Scris cu altă cerneală.
3
Semnături autografe.

21.

1710 (7218) iulie 24
t Adecă eu, Costandin împreună cu verii noştri: Toderaşco i
Iordache Fărcăşanii, dat-am zapisul nostru la mâna dumnealui Radului vei
slujer 1• Precum să să ştie că având noi un loc în Bucureşti, care loc să
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în1preună cu locul dumnealui vei slujer 1 şi pe dănaintea porţii Golescului şi a
Buicescului. Pentru că acestu loc ne iaste noao de la părinţi şi fiind pe lângă
dun1nealui ne-am voit cu toţii şi i l-am vândut dumnealui drept taleri [60] 2 •
Drept aceia i-am dat şi noi acest zapis la mână dumnealui ca să
stăpânească cu pace dumnealui şi coconii dumnealui câţi Dun1nezău îi va
dărui. Şi să ave1n a-i darea dumnealui şi zapisul cel vechi şi pe câţi bani va
n1ai face în zapis<ul> cel vechi să aibă dumnealui a ne da.
Şi pentru 1nai adevărata credinţa am iscălit mai jos ca să să crează şi
boiari n1ărturii care să vor iscăli.
Aceasta scriem. Iulie 24 dni, leat 7218 <1710>.
t Toderaşco Fărcăşanul
t Iordache Fărcăşanul
t Costandin Fărcăşanul
t Mihai căpitan FărcăşanuL martor 3.
<Verso>: Zapisul Fărcăşanilor dă loc în Bucureşti. Trecut la carte. Două
rânduri în lb. greacă.
M.M.B .. nr. 25.324
Orig. rom.. hârtie dţfdio cu filigran (3 lx2 l,5 cm.). Are copte modernă
nedatată.
Bibliografie: ed: Documente 1960, p. 73 (nr. 32);.facs.: Documente 2006, p. 52.
I CI\St1<Ep11.

2

3

Scris cu altă cerneală.
Semnături autografe.

22

1718 (7226) martie 15

t Adecă eu, Neculae vornicul dimpreună cu fiiu-mieu, Ion, dat-am

zapisul nostru ca să fie de bună credinţă la mâna dumnealui Neculae vei
păharnecu şi a mări<e>i sale, Doamnii Ancuţei. Cum să să ştie că am vândut
1
dumnealor locul mieu de casă de aici, den Bucureşti. care locu iaste
alăturea cu locul dumnealor, alăturea cu grădina dumnealor. Însă tot locul
cât I-am ţinut eu cu grădină cât au fostu măcar fiindu loc domnescu că eu I
am cumpărat cu bani, cu pomi, cu ce au fostu. Care acestu locu l-am
cumpărat de la 2 oameni: întâi de la mătuşa Stana şi Oana şi de la fiiu-său,
Miirica. Mai pă urmă am mai <cumpărat> de la Radul lefeciul, care acolea
iaste cumpărătoare de 2 case.
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Decii, acuma l-am vândut dumnealui de a noastră bună voie ca să le
stăpânească dumnealor cu bună pace şi coconii dumnealor câţi Dumnezeu le va
da. Şi l-am vându<t> pe bani gata, taleri 20, şi am luat toţi banii în 1nâna noastră.
Şi pentru mai adeverita credinţă ne-am pus mai jos degetele şi
iscăliturile ca să să crează. Martie 15 dni, leat 7226 d 718>.
t Eu. Neculae vornicul, martor.
t Eu. Ion, snâ Neculae vornecul.
t Eu, Leca vtori vornic, martor.
< r·erscJ>: Zapisul lui Neculai vornecul pentru locul ce am luat den Bucureşti.

Două rânduri în lb. greacă.

M.M.B .. nr. 37.385
Orig. rom .. hârtie dţfcJ/io cu filigrcm (3-lx22 cm.).
Bihliogrt�fie: ed.: Documente 1960, p. 75 (nr. 3-1).
I "1.;l(T'R.

23.

1719 (7227) mai 8

t Adecă eu, Stana. fămeia meşterului Paraschivei, dămpreună cu
nepotu-său. Stoianu al Paraschivei, dat-am zapisul nostru la mâna
dun1nealui vei con1isu ca să fie dă bună credinţă. Precum să să ştie că am
vândut dumnealui casa Paraschivei. care iaste făcută pă locul domnescu
lângă lemnăriia domnească. Şi am vândut drept bani, taleri zece noi. nesiliţi
dă nimene cu a no<a>stră bună voie să aibă a o 1 stăpâni dumnealui cu pace
casa aceasta.
Şi când am vândut noi am vân[d]ut2 cu ştirea tuturor veciniloru şi dăn
susu şi din jos.
Şi pentru mai adăvărată credinţa ne-am pusu degetele i iscăliturile mai
jos ca să să crează. Mai 8 cine, leat 7237 <1729>.
Eu, Stana, făn1eia ParaschiveL vânzăto<a>rea.
Eu, Stoian, nepotulu Paraschivei, vânzătoru.
Şi am scris eu, Gheorghe vătaf, cu zisa loru.
Eu, [Stan] 3 vătaful za comişăi, martor.
Eu, Costandin stegarul za [povo ... nici]\ martor.
t Apostol [ J\ martor 5 .
< Verso>: Patru rânduri în lb. greacă.
M.M.B., nr. 25.084
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Orig. rom .. hârtie dţfhlio cu filigran (2 lx 15. 5 cm.). 2 semnâturi digitale în
cernealâ. I'rm·ine de la Epitropia Aşezâmintelor Brâncoveneşti.
1

Ad. interlinear.
� Scris peste altă slovă.
3
Se repetă în orig .
r
.i Indescif abil.
' Semnătură autografă.

24.

1720 (7228) martie 15

t Adecă eu. Ratail iegrnnenul ol mănăstirea lui Mihai Vodă, dat-am
zapisul n1ieu ca să fie dă bună credinţă la mâna dumnealui jupânului Nicăi
zăbunariul. Precum să să ştie că avându noi mare păs dă bani pentru treaba
sfintei n1ănăstiri am vândut drnnnealui o prăvălie dăn Uliţa cea Mare, dăn
stânga cu locul ei cât ţine prăvălia şi în lungul locului până în zid, drept
taleri 250. Care prăvălie dăn sus să vecineşte cu prăvălie <a> dumnealui şi
dăn jos cu prăvălie <a> mănăstirii Radului Vodă.
Drept aceia i-am vândut dumnealui această prăvălie cu toată voia
noastră şi cu ştire<a> tutur[o ]r 1 părinţilor dă la sfânta mănăstire şi să aibă
dumnealui a o2 stăpâni cu bună pace dă către noi şi dă către tot 3 clirosul
sfintei n1ănăstiri şi să-i fie dun1nealui şi coconilor dumnealui câţi Dumnezeu
îi va dărui moşie ohabnică şi stătătoare în veci. Ci pentru aceia luându4 noi
toţi banii şi dăplin câţi adeverează mai sus în mâinile noastre i-am dat şi noi
la n1âna dumnealui acestu adăvărat zapis al nostru ca să o2 stăpânească cu
bună pace.
Şi pentru 111ai adăvărată credinţa n1-am iscălit mai jos ca să să crează.
Martie 15 dni. 7228 < 1720>.
[Rafail egumen f.
t Mihăilă zăbunariuL n1ă11urie.
t Radul zăbunariul, mărturie.
t Stoica zăbunariuL mărturie.
t Şărban zăbunariuL mărturie.
t Stan cizmariul, mărturie.
t Scărletu zăbunariuL mărturie.
t Chirco papugiul, mărturie.
[Sava ieromonahm mărturie ] 5 .
M.M.B., nr. 37.388
Orig rom., hârtie folio cufiligran (45x31 cm.).
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Bibliografie: ed: Documente 1960, pp. 80-81 (nr. 37)�.facs.: Documente 2006, p. 56.
1

2

Scris peste slova „8".
Ad. interlinear.
TN.ţ.

� l\8TuAS.
5

Semnături autografe în lb. greacă.

25
°iw

1724 (7232) iulie 12, Bucureşti

H1-tK81\ll€ fll\HK'1ilHAp8 RO€BOA

t Sfintii şi du1nnezieştii Mitropolii a Ţării de aici. den oraşul

domni<e>i mele, den Bucureşti, unde să cinsteşte şi să prăznueşte hramul
Sfinţilor şi Slăviţilor Marilor Împăraţi şi întocmai cu Apostoli<i> Costandin
şi Elena şi preasfinţitului părintelui nostru. mitropolit chir 1 Danii!, şi tuturor
călugărilor câţi să vor afla lăcuitori într-un această sfântă Mitropolie. Ca să
aibă a ţinea şi a stăpâni un locu ce iaste alăturea cu locul băii cei vechi. care
iaste a sfintei Mitropolii. pe din sus până în pod<ul> Uliţii cei Mari. care
trece Dâmboviţa pă din naintea Porţii Domneşti pe din sus, însă în I ungu den
apa Dâmboviţii până în locul dumnealui Manolachie vei paharnic, unde
sântu casili stânjăni 28. şi în lat den pod<Lil> Uliţii până în locul băii a sfintii
Mitropolii stânjăni 14. Pentru că acestu locu fiindu domnescu şi fiind lângă
locul băii a sfintii Mitropolii m-am milostivit domni<i>a mea de i l-am dăruit
sfintii Mitropolii ca să fie domni<e>i mele şi răposaţilor părinţilor domni<e>i
mele vecinică pomenire şi sfintii Mitropolii de ajutor şi de întărire şi acestu
locu să aibă a ţinea şi a stăpâni sfânta Mitropolie. iar să nu fie volnicu să-l
schimbe, au să-l vânză cuivaşi.
Şi, iar să mai fie sfintii şi dumnezeeştii Mitropolii un locu den jos de
ba<i>e, însă în lungu den apa Dâmboviţii până în locul grădinii dumnealui
Manolachie vei paharnic stânjăni 20 şi în lat den locul băii până în livedea
domnească stânjăni 20. Care acestu locu fiind domnescu m-am milostivit
domni<i>a mea şi l-am dăruit iar sfintii Mitropolii ca să fie sfintii Mitropolii
d[ e ] 2 ajutor şi de întărire şi domni<e>i mele şi răposaţilor părinţilor domni<e>i
mele vecinică pomenire. Şi am întărit domni<i>a mea această milă ce am
făcut cu acest cinstit hrisov al domniei mele ca să fie neclătit şi nestrămutat
de cătră nimeni în veci.
Aşijderea pohtescu şi nepoţi<i> într-un Hristos pe ai noştri fraţi şi
pravoslavnici domni care în urma noastră îi va milui Domnul Dumnezeu cu
stăpânirea ţării aceştiia au din neamul domniei mele au di<n> pământeni au
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di<n> alţii străini să nu să arate împotrivnici a strica şi a desface orânduiala şi
aşăzătnântul acesta ce am făcut domni<i>a mea. Ci încă să aibă a ţinea şi a
înnoi această n1ilă dupre cum s-au aşăzat de domni<i>a mea ca şi al domniei
sale mile şi orândueli ce vor face să fie bine priimite şi în seamă ţinute şi
nestrămutatu de alţi următori domni şi să-i păzească Domnul Dumnezeu în
starea ce<a> bună şi îndelungat întru a lor domnie.
Însă pentru mai buna încredinţare adeverezu domni<i>a n1ea hrisovul
acesta şi cu toţi cinstiţii şi credincioşii boiarii don1ni<e>i n1ele: pan Iordachie
Creţulescul re/ vornicu i pan Matei Fălcoianul vei logofăt i pan Dumitrache
Ran1adan vei spatar i pan Gligorie Haripenskii vei vistier i pan Neculae Roset
,·el cliuceriu i pan Ianachie Stama vei postelnic i pan Manolachie vei paharnic
i pan Ion Dudukscul vei stolnicu i pan Panaiotache vei slugeriu i pan Antonie
,·el c01nisu i pan Costandin Ramadan vei sărdar i pan vei pitar [ ] 3 .
Ispravnicu Matei Fălcoianul vei logofăt.
Şi s-au scris hrisovn1l> acesta într-un ad> şaselea an den a doao domn<i>e
a d01nni<e>i inele. în oraşn1l> scan1>nului domni<e>i mele. în Bucureşti. de Mihai
logofeţel ol Mehedinţi, în luna lui iulie 12, dni 7232 < 1724>.
M.M.B.. nr. 25.0H3
Orig. rom.. hârtie cl(/cJ/io cu .filigrun (33.5x23 cm.). Provine ele la Epitropia
Aşe�âmintelor Brâncoveneşti.
Bibliografie: ed: Aşezămintele 1938, pp. 25-26 (nr. 30): fâcs.: Documente 2006.
p. 60.
1

Se repetă în orig.
� Rupt în orig.
'Loc alb în orig.

26.

1728 (7236) mai 1

t Adecă eu, Ilina. fata dumnealui Neculii vătaf Leundaru Dărăscul,

dat-am acest adevărat al mieu zapis la mâna sfinţiei sale. părintelui popei
Calin protopopul din Bucureşti. Precum să să ştiie că i-am dăruit sfinţiei sale
patru stânjăni de locu latul şi lungul cât ţine de aicea din Bucureşti. care
acest locu iaste dat mie de la părinţii miei partea mea.
Deci, şi eu i I-amu dăruit sfinţi<e>i sale ca să ne pomenească sfinţiia sa
cât va trăi sfinţiia sa şi în urma sfinţi<e>i sale, feciorii sfinţi<e>i sale şi nepoţii
sfinţi<e>i sale. Şi acest locu iaste în mahalaoa Aga Niţei. unde să hotăraşte
pă din sus cu dumnealui Costandin Băleanul biv vei comis şi pă din jos cu
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dumnealui Costandin Năsturel biv vei medelniceru. Şi i l-am dat danie de a
mea bună voie. nesilită de nimenea pentru ca să ne pomenească sfinţiia sa.
Şi pentru mai adevărata credinţă ne-am pus isc[ă]liturile 1 şi degetele
mai jos ca să să crează. Mai 1 dni. leat 7236 < 1728>.
ţ Eu, Sima Dărasca, muma Ilinii.
t Eu. Ilina, fata Neculii Leundaru Dărăscul. care an1 dăruit
acest pământu.
Costandin hiv vei comis. mărturie
Costandin Năsturel biv vei medelnicer2.
<Verso>: Zapisul Ilinii Dărascăi.
M.M.B.. nr. 39. 105
Orig. rom .. hârtie clţfolio cu .filigrcm (29x20 cm.). 2 semnciluri cligitafe În
cerneafâ.
Bibliografie: ed: Documente 1960. pp. 86-87 (nr. -12): fâcs.: Documente 2006. p.
6 I.
1

Rupt în orig.
� Semnături autografe.

27
t

1728 (723 7) octombrie 1O

Adecă eu. jupâneasa Ancuţa Comăneanca dempreună cu fraţii n1iei.
anume: Radu Com<ăneanu> vtori vistier i Matei Con1<ăneanu> bir re/ căpitan
za cazaci, dat-am acesta al nostru adăvărat zapis sfintei şi I dumnezeeştii
Mitropolii den Bucureşti. unde să cinsteşte şi I să prăznuiaşte hran1ttl
Sfinţilor Împăraţi şi I întocma<i> cu Apostolii Costandin şi I Elena, şi I la mâna
preacinstitului şi I preasfinţitului părintelui nostru. chir Daniil. mitropolitul
ţării. Precum să să ştie că având noi 6 prăvălii aicea. în Bucureşti. cu locul
loru, den josul Curţii Domneşti, lângă puşcărie. care să lovescu cu locul lui
Manolache cluceriul şi I alăturea cu locul şi I cu pivniţa cea de piatră a
Mitropoliei. Care prăvălii fiind ale răposatii surorii noastre. Saftii. şi 1
întâmplându-i-se moarte am dat danie la GTH Gheorghie pentru îngroparea
ei 2 prăvălii, iaru patru prăvălii le-am făcut vânzătoare trebuind chieltuială
pentru pomenirile ei şi I fiindu alăturea cu locul şi I cu pivniţa Mitropoliei şi 1
neputându încăpea ca să cumpere alţi streinii am tăcut ştire sfinţi<e>i sale
părintelui mitropolitului şi I sfinţiia-sa au pohtit ca să le cumpere tocmindu-le
drept bani gata, taleri 120 vechi. Şi I aceşti bani i-am luat toţi deplin şi I fără
de nici o lipsă în mâinile noastre.
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Drept aceia am dat şi I noi acest zapis al nostru sfintei şi I dumnezeeştii
Mitropolii şi I sfinţii-sale. părintelui mitropolitului ca să aibă a le stăpâni cu
bună pace de cătră tot omul. iaru de s-ar întâmpla a să scula cineva cu vreo
gâlceavă a nu îngădui să stăpânească sfinţiia-sa au den neamul nostru au den
vecini. să avem noi a trage acea gâlceavă. iar sfânta Mitropolie să
stăpânească cu pace. Însă dentru aceste 4 prăvălii una iaste cu lemne cu tot a
noastră. iaru trei prăvălii sănt lemnele ale celor ce-şi dau chiriia.
Deci, pentru întărirea şi I mai [b ]una2 încredinţare am pus mărturii
boiarii care-i să văd iscăliţi n1ai jos.
Iar noi am întărit zapisul acesta cu peceţile şi I cu iscăliturile ca să să
crează. Octomvrie 1 O dni. 723 7 < 1728>.
Ancuta Con1ăneanca
Radu 'comănean vtori vistier 3 .
< Verso>: Zapisul prăvăliilor ce s-au cumpărat de la Radul vistier Comăneanul
de lângă puşcărie.
M.M.B .. nr. 30.505
Orig. rom.. hârtie dţ/<Jlio cu.filigran (29x20 cm.), 2 sigilii inelare in cernealâ.
Are copie modernâ din 189-1-. Provine de la Epitropia Aşezâmintelor Brâncoveneşti.
Bibliografie: ed: Aşezămintele 1938, p. 28 (nr. 35):facs.: Documente 2006, p. 61.
W'h.
2

Scris peste altă slovă.
'Semnături autografe.

28.

1728 (723 7) octombrie 1 O

t Pentru trei locuri dă prăvălii şi un loc cu prăvălie. ce le-am vândut

sfinţi<e>i sale, mitropolitului acum ne-au dat sfinţiia sa, taleri o sută doozeci
vechi până vom găsi zapisile şi pă cât va mai face să ne dea sfinţiia sa, după
cum să vor fi vândut. Iar dă va fi I vânzarea mai ieftină să avem noi a-ntoarce
sfinţi <e> i sale.
Şi pentru credinţa am iscălit. Octomvrie 1 O dni, 7237 < 1728>.
Radu Comănean vtori vistier, mărturie2.

M.M.B.. nr. 30.506
Orig rom., hârtie dţfolio cu filigran (l 4x 1 O cm.). Are copie modernâ din
189-1. Provine de la Epitropia Aşezâmintelor Brâncoveneşti.
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Bibliografie: ed: Aşezămintele 1938, p. 28 (nr. 36)�/acs.: Documente 2006, p. 62.
1

2

Ad. interlinear.
Semnătură autografă.

29

1732 (7240) februarie 22

t Adecă eu. Sima dimpreună cu fii-mea. Ilinca. dat-am zapisul nostru

la mâna sfinţi<e>i sale, părintelui popei Calin protopopul ol Bucureşti.
Precum să să ştie că fiindu noi datoare sfinţi<e>i sale cu zapis adevărat taleri
47 noi, bani 40. şi viind zioa banilor şi noi neavând banii să-i dăn1 am înnoit
acest zapis şi ne-an1 1nai rugat de sfinţiia sa să ne mai aştepte până în şase
luni. Şi pentru credinţa i-am pus zălog un locuşor de casă al nostru ce avem
aicea, în Bucureşti. lângă curtea Băleanului. şi cu o căşcioară ce iaste pă acel
locu[ ş]or 1 vechie. din care locu a[ m d]at I danie sfinţi <e>i sale. stânjăni 4.
Drept aceia an1 dat acest adevărat al meu zapis la mâna sfinţi<e>i sale
ca viind zioa banilor să-i dau banii cu mulţumită şi fără gâlceavă, iar nedând
banii să nu n1ai fie alte vorbe ci să fie sfinţiei sale acest locu stătătoriu.
Şi când an1 făcut acest zapis fost-au mulţi vrednici mărturii care să
2
vor iscăli mai jos.
Şi noi pentru mai adevărata credinţă m<i>-am pus degetele şi iscălitura
mai jos ca să să crează. Fevruarie 22 dni. leat 7240 < 1732>.
t Eu. jupâneasa Sin1a Dărasca dimpreună cu fii-mea, Ilinca
Dărasca, platnice bani.
Eu, popa Pascul, n1artur
Papa stolnic. martor
Ştefea. sin Pali. martor
t Eu, popa Mănăilă, martor3.
< Verso>: Zapisul jupânesei Simei cu fii-sa, Ilinca Dărasca.
M.M. B.. nr. 3 9. 106
Orig rom., hârtie d{f'olio cufiligran (22,5xl6,5 cm.), 3 semnături digitale in
cernealâ.
Bibliografie: ed: Documente 1960, pp. 87-88 (nr. 43);/âcs.: Documente 2006, p. 64.
1

Rupt în orig.

- BOap.
3

Semnături autografe.
https://biblioteca-digitala.ro

Grina-Mihaela RAFAILĂ

68

30

1734 (7242) mai 13

t Adecă eu. jupân Sterie ol Cernavodă dat-a1n credincios zapisul mieu

la mâna lui jupân I Ştefan. sin chir mărgelar. Precum s[t să ştie că având de la
moşi. de la părinţi o prăvălie pă Uliţa cea Mare a Şălarilor şi m-am aşăzat de
a me<a> bună voie di i-am vândut dumnealui această prăvălie. care este
alăturia cu prăvăliia meşterului Udrişte croitor. Şi i-am vândut această
prăvălie din Uliţa cea Mare până în zidn11> hanului Zanfir. după cum merge
şi locu n1eşterului Udrişte croitor. iar până în zid şi această prăvălie are şi
ulicioară făcută pă pimniţă. [disupt] 2 pin1niţa pă locu mieu.
[C]ă 3 fiind eu dator la un boier şi neavând bani ca să-i dau am întrebat
pă acel di i-an1 fost dator pă cum că a1n o prăvălie şi îmi dă rămători
jupânului Ştefan pă dânsa. Şi l-am întrebat priin1i-va şi au primit rămători
câte taleri 2. Şi n1-am tocmit cu drnnnealui jupân Ştefan de i-am vândut
această prăvălie drept bani gata. taleri 100. şi răn1ători 120. care cuprinde
peste tot taleri 320.
[Ş]i4 a,n n1ers cu oan1enii de la care eran1 dator şi an1 ales rămători din
turn1ă 120 di i-ain adus la Bucureşti şi i-am dat şi eu u<n>de am fost dator şi
mi-mn 5 luat şi zapisile care eram dator. Şi ain dat şi eu zapisile mele di
această prăvălie în mâna dumnealui jupân Ştefan toate zapisile cele6 vechi la
mâna dumnealui ca să stăpânească dun1nealui cu pace di că<tre> tot7 nian1ul
micu dumnealui i coconii dumnealui câţi Dun1nezeu îi va dărui şi de nimeni
val sau bântuială să n-aibă. că am vândut di a n1ea bună <voie>, ci să
stăpânească cu pace.
Şi [p]entru8 mai adevărata credinţă n1-am iscălit n1ai jos ca să <să> crează
şi cu ştirea tuturor vecinilor miei di păn prejur. Mai 13 dni. 7242 < 1734>.
Sterie al lui Miht?
< Verso>:
greacă.

t

Zapisul dă prăvăliia dă Şălari. 7242 < 1734>. Şase rânduri în lb.

M.M.B.. nr. 37.-119
Orig. rom .. hârtie d(fcJ/io cufiligran (33x22 cm.).
Bibliografie: ed.: Documente 1960. pp. 89-90 (nr. -15); menţ.: Stan 1968, p. 261, n.
6; .fc1cs.: Documente 2006, p. 66.
1

Ad. interlinear.
:i Tăiat în orig.
3
Scris peste slova ,.w".
-t Rupt în orig.
5

„

Mll-aM.

4€i.\t\,
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T��'T.

Scris peste altă slovă.
Semnătură autografă.

31.
t

1743 (7251) iunie 1

Adecă eu. Iosif sticd>ariul. feciorul lui Dalil ovreiuL dămpreună cu
fămeia mea. Istera. dat-am zapisul nostru la mâna dumnealui Manala[ch]ie 1
biv vei ban şi a mări<e>i sale. Do<a>mnii Bălaşăi. ca să fie dă bună credinţă.
Precum să să ştie că ne-au dat un locu dă casă la po<a>rta domnească dăn
jos. însă cu chirie pă an câte taleri 8.
Şi noi să avem a ne face casă pă acest locu ce l-am to[c]mit 1 cu
această chirie să stăpânim noi păreţii şi copii noştri care Dumnezău ne-i va
dărui şi neam dă neamul nostru. Însă lemnele. iar pământului să dăm chiriia
cum răspunde mai sus.
Şi cât pentru mai adevărata credinţă ne-am iscălit şi am pus degetele
mai jos ca să să crează. Iunie I dni. leat 7251 d 743>.
[ ] 2.
Şi am scris eu, Datco logofăt. cu zisa lor <şi sunt> martor.
< Verso>: Ovreiul sticlariul. Trei rânduri în lb. greacă.

M.M.B .. nr. 30.507
Orig rom „ hârtie dţfhlio cu filigran (21.5xl6 cm.). Are demei copii: una
modernă din 189.../ şi o alta nedatată. Provine de la Epitropia Aşezămintelor
Brâncoveneşti.
Bibliografie: ed.: Aşezămintele I 938, p. 72 (nr. 103);facs.: Documente 2006, p. 69.
1

2

Scris peste altă slovă.
Semnătură autografă în lb. ebraică.

32.

1747 octombrie 26

t Adecă eu. Anastasiia, ce am ţinut pă răposatul logofăt Iorga, dat-am

acest adevărat zapis al mieu la mâna dumnealui, cumnatului Gheorghie
zăbunariul şi a-i soţi<e>i dumnealui, Diţii. Precum să să ştie că având eu o
prăvălie în Uliţa cea Mare şi cu pimniţă de desupt şi cu cinci odăi cu locul
lor cât ţine den uliţă până în zid după cum arată şi zapisile cele vechi c[ u] 1
[ul icio<a>ra ] 2 .
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Iar. acum neputând eu să le stăpânesc şi trebuindu-mi bani am vândut
o dumnealui. însă de a mea bună voie şi nesilită de nimeni, în bani gata,
taleri trei sute şi doaozeci. Şi aceşti bani i-am luat în mâna mea toţi deplin.
Şi dun1nealui să aibă a le stăpâni cu bună pace de cătră mine dumnealui şi
coconii dumnealui, nepoţi şi strenepoţi câţi Dumnezeu îi va dărui şi am dat
şi cinci zapise vechi. de cun1părătoare.
Şi când s-au făcut acest zapis fost-au şi alte obraze de cinste mărturie.
Şi atn vândut aceste prăvălii cu ştirea tuturor mahalagiilor şi a vecinilor cari
i mai jos să vor iscăli.
Şi [noi] 3 pentru 1nai adevărata credinţă am întărit acest zapis cu
iscălitura n1ca şi an1 <pus> pecetea şi iscălitura mai JOS ca să să crează.
Octo1nvrie 26 dni, leal 7256 < 1747>.
Eu, Anastasiia vânzătoare.
t Eu, popa Dun1itru, martor4 .
Eu, Gavrilă zăbunar vătaf, martor.
Eu, Matei zăbunariuL martor.
Eu. Danciul părcălab ol Văcăreşti, martor.
Şi an1 scris eu, popa Stan de la Biserica Ianii_ cu zisa Anastasii
logofetesii.
< Verso inlerion: t Adecă eu, Anastasiia a răposatului Gheorghiu logofăt,
snă lui Udrişte cro<iton.
< Verso>: Zapisul prăvăliilor cel nou de cumpărătoare 7256 < 1747>. Şase
rânduri în lb. greacă.
M.M.B.. nr. 37.-120
Orig. rom .. hârtie dţj(J/io cufiligran (32x2 l cm.). sigiliu inelar in negru defi,m.
Bibliografie: ed: Documente 1960, p. 94 (nr. 51 ); menţ.: Stan 1968, p. 264, n. 21;
.fc1cs.: Documente 2006, p. 7 4.
1

Scris peste altă slovă.
� Scris cu altă cerneală.
� Scris peste alt cuvânt.
� Semnătură autografă.

33.
t

1748 (7257) septembrie J.z.

Scrisoarea mea la cinstită <mâna> mări<e>i sale, Domniţii Bălaşa
Brâncovencii. Precum să să ştie că den bună voia mea au venit de am pohtit
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pă măriia sa şi mi-au dat o prăvălie, care are măriia sa la poarta den jos.
lângă puşcărie, în rândul celor doao prăvălii ce s-au dat Hristii băcan. Care
pentru chiriia aceştii prăvălii m-am tocmit cu măriia sa într-un an taleri 25.
adecă doaozeci şi cinci. Şi aceşti bani i-am dat toţi acum înainte 1•
Deci, împlinindu-se anul şi nemaipriimindu-mi măriia sa ca să mai ţiu
această prăvălie să aibu a eşi să-mi caut într-altă parte, iar de mă va mai
priimi măriia sa şi alt an şi mă voi putea tocmi cu măriia sa pentru chiriia
prăvălii atunci iarăşi voi înnoi zapis. Iar de voi strica eu ceva în prăvălie
măcar cătuşi de cât să aibu a face eu cu chieltuiala mea la loc după cum au
fost de vreme că măriia sa mi le-au dat prăvăliia2 noao cu toate dichisile şi
în lăuntru şi pă dinafară şi vin sau rachiu la prăvălie să nu să 3 vânză.
Şi pentru mai adevărata credinţă am iscălit mai jos puind şi pecete ca
să să crează. Septemvrie 7257 <l 748>.
Mustafa căpitan za lipscani-+ .
< Verso>: Două rânduri în lb. greacă.
M.M.B.. nr. 30.50R
Orig. rom „ hârtie dţfhlio cu filigran (33x22.5 cm.). siRifiu inelar În cernealâ.
Are copie modernă din 189-/.. Provine de la Epitropia Aşe�ămintelor BrcÎncoveneşti.
Bibliografie: ed.: Aşezămintele 1938, pp. 82-83 (nr. 128).
l

3

Tut-MHHTE.
np'bB'bi\lH�.

Ad. interlinear.
.i Semnătură autografă.

34.

1749 (7258) octombrie 23

t Zapisul mieu la luminată mâna mări<e>i <sale>, Doan1nii Balaşii

Brâncoveancăi. Precum să să ştie că den bună voia mea am venit la măriia
sa şi m-am rugat de mi-au I dat trei prăvălii, care le are măriia sa despre
poarta Curţii Domneşti din jos, drept puşcărie, lângă Zelda ovreica. ca să şăz
într-însele (însă într-u<n> an). Şi eu să-i dau mări<e>i sale într-acest an chirie
taleri şaptezeci şi cinci pentru câteşi trele prăvăliile, însă acun1 înainte la
G4>eTH Dimitrie am dat mări<e>i sale taleri treizeci şi şapte şi jumătate. iar
taleri treizeci şi şapte şi jumătate să-i dau mări<e>i sale la G4>eTH Gheorghie.
Deci, împlinindu-se anul şi nemaipriimindu-mi mări<i>a sa ca să 111ai
ţiu aceste trei prăvălii să aibu a eşi să mă ducu la altă parte unde voi şti. Iar
de mă va mai priimi măriia sa şi altu an şi mă voi putea tocmi cu măriia sa
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pentru chiriia prăvăliilor, atuncea iarăşi voi înnoi mări<e>i sale zapisul şi de
voi strica eu în prăvălii măcar cătuşi de cât să aibu a-i face eu cheltuiala mea
la locu de vreme că măriia sa mi le-au dat prăvăliile noao cu toate dichisile
şi în lăuntru şi pă dinafară. şi vin sau rachiu în prăvălii să nu vânz.
Şi pentru mai adevărată credinţă am iscălit mai jos şi mi-am pus şi
degetul ca să să crează. Octomvrie 23 dni, leal 7258 < 1749>.
Eu, Hristea băcanul platnicu
[ ]2.
4
Eu 3, popa Grigorie ol Do<a>mna Bălaşa. martor .
Şi ain scris eu. Costandin logofeţelul. cu zisa lui.

< Verso>: Prăvăliile de la puşcărie. Patru rânduri în lb. greacă.
M.M.B.. nr. 30.509
Orig. rom., hârtie clţfo/io (31x2./ cm.). o semnâtură cligitalâ fn cerneală. Are
copie modernă din 189-/.. Provine de la Epitropia Aşe::ămintelor Brâncoveneşti.
Bibliografie: ed.: Aşezămintele 1938, p. 83 (nr. 129):fâcs.: Documente 2006, p. 75.

!a8.

00

I Ml

� Semnătură autografă în lb. greacă.
3
"iES .
..i Semnături autografe.

35

1753 mai 1

t Adică eu, Ştefan, sinu Ştefanu mărgelariul, dimpreună cu frate-mieu,

Costandin, i cu ceialalţi fraţi, care din jos ne vom iscăli, dat-am acestu
adevărat şi încredinţatu al nostru zapis la mâna dumnealui vărului Andreiu,
sin Costandin. Precum să să ştie că i-am vândutu un locu de prăvălie în Uliţa
cea Mare a Şălarilor, care iaste alăturea cu prăvălia meşterului Udrişte
croitor şi merge locul ei în lungu până în zidul hanului lui Zanfir, tot după
cum merge şi al meşterului Udrişte.
De care acestu locu l-am avutu şi noi cumpăratu de părinţii noştri de la
alt Sterie cemăvodian după cum arată şi zapis<uh lui cel vechiu. Şi această
prăvălie are ulicioară pă pivniţă şi noi dempreună cu toţii am vândut acest mai
sus numit locu de prăvălie de a noastră 1 bună voie, nesiliţi de nimeni, făcându
tocmeală2 între toţi fraţii, o am vândutu în taleri 165, adică taleri o sută şi
şaizeci i 5 tocma3 . Şi ace[şti] 4 bani toţi deplinu i-am luatu în mâinile noastre
de am plătit datorie părintiască. Şi dumnealui să o5 stăpânească cu pace, căci
numai dumnealui i s-au căzut ca să o5 cumpere fiindu totu din niamul nostru,
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iar altul striinu nu i să cade. Şi dumnealui să o 5 stăpiniască cu pace de către6
totu niamul nostru şi să-i fie moşie statornică în veci dumnealui şi coconilor
dumnealui şi nepoţilor, strănăpoţilor câţi să va trage din neamul dumisale.
Şi cându am făcutu acest zapis fost-au şi alţi care din jos să vor iscăli.
Şi am vândut cu voia şi ştirea t[u ]t[u ]ror 7 vecinilor şi den sus şi den jos. Şi
pentru mai întărirea adeverinţii i-am datu şi zapisile ciale vechi de
cumpărătoare şi altul mai vechiu.
Şi pentru mai întărirea zapis<ului> l-am întărit cu iscăliturile noastre
puindu-le din jos în locu peceţii ca să să criază. Maiu 1 dni, 1753.
Ştefan, sin Ştefan, vânzător.
t Costandin, sin Ştefan, vânzători.
t [Eu. Iordache, vânzătort.
t [Eu, ApăstuL vânzător]
Andreiu mărgelar, vâ<n>zător
Ianache boieriuL martor 9 .
Şi am scris az. Tudoraşco [bag ... ] 10• cu învăţătura dumnealor.
< Verso>: 1753 <l 753 >. Cinci rânduri în lb. greacă.
M.M.B .. nr. 37.-122
Orig. rom .. hârtie dţj'olio cu filigran (32x2 l, 5 cm.).
Bibliografie: ed: Documente 1960. pp. 95-96 (nr. 52): menţ.: Stan 1968, p. 264, n.
22;.facs.: Documente 2006, p. 79.
I HWCTpS.
2
TOKSMEM'b.
3
TOKSM".
4
5

6
7

Scris peste alte slove.
Ad. interlinear.

K'hTpS.

Scris peste slova ,.w''.
Scris cu altă cerneală.
9
Semnături autografe.
10
Indescifrabil.
8

36.

1756 (7264) iunie 5

ţ Adică eu, Andrei braşove<a>n dat-am acestu adăvărat şi credincios
zapis al mieu la mâna dumnealui jupânului Stănică căpitan. Precum să <să>
ştie că am vândut o [p ]răvălie I dăn Uliţa Şălarilor cea Mare, care iaste
alăturea cu prăvăliea jupânului Gheorghie zăbunar, fiindcă şi eu am
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cwnpăratu de la veri<i> miei şi făcând prăvălia dă vânzare am între<bat> pă
vecinii şi rudele mele şi mi-au răspu<n>s precum că lor nu le trebuie.
Dreptu aceia găsind dumnealui mai sus numitu ne-<a>m în [ ... ] 2
tocmindu-mă cu dumnealui taleri 500, adică cinci sute. Şi lu<â>ndu în
dăpliniu în mâna mea i-am dat şi zapisilu cel vechi [c]a 3 să aibă dumne<a>lui
a stăpâni şi coconii dumnealui. nipoţi, strănepoţi dumnealui cu bună pace dă
cătră totu nea1nul mieu.
[D]reptu 3 aceia prăvălia cu pământul ei după cum numeşti şi zapisile
cel vechi şi prăvălia cu ulicio<a>ra.
Şi pentru [m]ai 3 adăvărata credinţa 111-am iscălit mai jos ca să <să>
crează. Iunie 5 dni, 7264 < 1756>.
t Eu, Andrei braş<ovean>, vânzător.
t Ştefan n1ărgel<an, adeverez.
Andreiu mărgelar, adeverează
/ Iordan, adeverez.
I Apostul, adeverez.
t Eu, O<a>na postavar, martorst.
< Verso>: Cinci rânduri în lb. greacă. 7264 < 1756>.
M.M.B.. nr. 37...1 23
Orig rom .. hârtie dţj'olio cufiligran (3 l.5x2 I cm.).
Bibliografie: ed: Documente 1960, pp. 1O1-102 (nr. 5H)� menţ.: Stan 1968, p. 264,
n. 14 şi p. 265, n. 24�.fâcs.: Documente 2006, p. 82.
1

Scris peste slova „p ".
� Indescifrabil.
� Scris peste altă slovă .
.i Semnături autografe.

37

1756 (7264) mai 4

t Adecă eu, Ghiorghe zăbunar dimpreună cu fămeia mea, Diţi, i

derr1preună cu copii noştri, anume, care mai jos să vor iscăli, dat-ain
credincios zapisul nostru la mâna dumnealui jupânului Petre. Precum să să
ştie că avându eu o prăvălie în Uliţa cea Mare şi cu pimniţă de dăsupt şi cu 5
odăi cu locul lor din dos cât ţine den uliţă până în zid, după cum arată şi
zapisile cele vechi, însă cu ulicioara. Acum neputând eu să le stăpânescu şi
trebuindu-mi şi bani am vândut-o dumnealui, însă de a noastră bună voie şi
nesilit de nimeni, în bani gata, în taleri 560, adică-te taleri cinci sute şi
şaizeci. Şi aceşti bani i-am luat în mâinele noastre toţi de[p]lin 1•
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Drept aceia am dat acest zapis la mâna dumnealui ca să stăpânească cu
bună pace şi să-i fie ohabnică de către noi şi de către tot neamul nostru. Şi i
am dat şi zapisile [c]ele2 vechi de cumpărătoarea prăvălii.
Şi când s-au făcut acest zapis au fost şi alte obraze de cinste care mai
jos să vor iscăli. Şi noi pentru credinţa ne-am iscălit mai jos ca să să crează
şi arn vândut cu ştirea tuturor vecinilor şi dăn sus şi den jos. Mai 4 dni, leat
7264 d 764>.
Eu. Gheorghe zăbunar, vânzător.
Eu, Oiţa. fămeia lui, vânzătoare.
t Eu. Andrei braş<ovean>, adeverez să stăpânească cu pace de
către mine.
t Gheorghe cupeţ, martor
Velic postăvar. martor
Decul postelnic, martor
Eu, Tănasi ibrigiul 3 , martur
Matei zăbunar. martor4.
Şi am scris eu. popa Grigorie. cu zisa lor şi <sunt> martor.
< Verso>: 7264 d 764>. Cinci rânduri în lb. greacă.
M.M.B .. nr. 37.-121
Orig. rom .. hârtie dţfolio cufiligran (33.5x23 cm.).
Bibliografie: menţ.: Stan 1968, p. 265, n. 23 şi 27.
1

Scris peste altă slovă.
� Scris peste slova,."'·.

3

-i

1-HipHWi.\l,JH�t\.

Semnături autografe.

38.

1764 mai 3

t Adecă eu, Petre Hagiiul ot Rusciuc dat-am [z]apisul mieu la mâna
I

jupânului [Măinei] 2 cavaf. Precum să să ştie că i-am vândut o prăvălie aici.
în rândul altor prăvălii de cavafie în mahalaua Sfântului Nicolae. în Uliţa
cea Mare. Însă cu casile din dos cele de sus şi cele de desupt până în zidul
hanului lui Zanfir şi iaste pr[ă]văliia 1 cu casile precum s-au zis mai sus cu
[pământ J 2 cu tot şi ulicioara, [careJ 2 mer[g]e I în dos iaste iar a prăvălii. Şi
am vândut de a mea bună voie şi nesilit de nimeni această prăvălie şi cu
casile şi cu pământ ce s-au num[i]t 1 mai sus drept taleri opt sute. Şi am luat
aceşti bani deplin în mâna mea.
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Drept aceia i-am dat acest credincios zapis la mâna dumnealui ca s[ă-i] 1
fie moşic stătătoare dumnealui şi coconilor du1nnealui.
Şi când s-au făcut acest zapis au fost şi alţi neguţători şi alţi oameni
martori care-i mai _jos să vor iscăli.
Şi eu pentru n1ai adeverată credinţă am iscălit mai jos puind şi
[p lecetea I pentru întărirea ca să să crează. Mai 3 dni. 1764.
Eu. Petre I IagiiuL vânzător
t Eu, căpitan Stănică m-an1 iscălit n1ai jos din bună voinţa mia
ca să stăpâniască [Măinia] 2 sănătos aciastă prăvălie ce este dăspărţită de
.
..
moş11a mia.
t Şi ain scris eu. popa Iordachie ol GT'hH Nicolae şi <sunt> martor.
.
martur·.1
Eu. Faţatan D un11tru.
< Verso>: Zapisul prăvălii şi al casilor de dos care am cumpărat de la jupân
Petre Hagiu ol Ruşciuc. 1764, 7272. Şase rânduri în lb. greacă.
M.M.B .. nr. 37.-125
Orig rom„ hârtie clifcJ/io cu.fil(�rw1 (28,5x2 I cm.). sigiliu inelar în cernealâ.
Bibliografie.- fucs.: Documente 2006. p. 88.
1

Scris peste altă slovă.
� Scris peste alt cuvânt.
3
Semnături autografe.

39
..

lw

1764 mai 11

IJJE�ilN MHX"H PilKOBHLfh BOEBOA Eio;K·,·� MH"ocT·,·�
rocnoA"P 3EM"E E""XHCKOH

i· Bună iaste această hotărâre şi n1ai vârtos de vreme ce şi amândoaă
părţile s-au odihnit întărin1 şi domniia mea ca într-acestaşi chip să să
urmeze. 1764 1nai 11 dni.
Prea înălţate 1 Doan1ne,
Dupe lun1inata porunca mări<e>i tale eşiră înaintea2 noastră dumnealor
Nicolae Ştirbeiu hiv vei stolnicu i nepotă-său. Costandin Ştirbeiu biv vei
şatrar, dă a1n luat seama jălbii ce au dat la înălţimea 3 ta numitul şătrar cum
că casele cu locu de aici, din Bucureşti, din mahalaoa Prundului, sunt ale
amândurora moştenire de fraţi. Şi fiindcă dăn naintea răzmiriţii ar fi şăzând
într-însele şi le-ar fi stăpânindu numai stolnicu. Şi acum a şădea amândoi
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într-însele la un loc nedându-le mâna cere şătrarul ca or unul or altul să
întoarcă banii celuilalt pe partea sa.
De care întrebând şi pe stolnicu n-au tăgăduit că nu sânt din doaă
numai răspunde cum că neamul dumnealor dă la strămoşi altă moştenire ce
au avut la împărţeală ş-au deosebit or<i>ce, iar casile acestea şi cu locul la
toate împărţilile au rămas tot pe din doaă frăţeşte să să stăpânească şi
priin1eşte a şădea şi de acum înainte ci cu şătraru în case sau aş împărţi locul
pe din doaă. iar a lipsi dumnealui din moştenirea părintească sau a întoarce
şătrarului banii pe partea dumisale nu-i dă mâna.
Deci. măcaru că şi şătraru zice că a şădea tot într-o casă nu poate. dar
şi noi cunoscând că aceasta iaste cu anevoie. aşa găsim că iaste cu dreptate
casile să să preţuiască şi or unul or altul să întoarcă banii pe partea celuilalt
iar locul măsurându-să să să în1parţă în doaă şi fieştecare pe partea sa or de
va vrea să lăcuiască sau să o 5 vânză volnicu să fie precum şi însuşi stolnicu
şi şătraru s-au odihnit.
Dar hotărârea cea desăvârşăt rămâne la înălţimea 3 ta. 1764 mai. 1 O clni.
Grigorie al U g<rovlahiei>
Toma Creţulescu vei ban
Dumitraşco Racoviţă vei vornic
Mihai vei vistier
Grigorie vistier
Cozma episcop Buzău6•
Nemişcătorul coprins a trecut în stăpânire<a> epitropudui> Spitalului
Brâncovenescu şi a bisericii Doamnii Bălaşi prin cumpărătoare la mezat cu
cartia întărită cu domnesca pecete la No. 262 din trecutul an < 1 >859 pentru
care se însemnează de grefa Trebilor Ilfov. secţia lir a spre ştiinţă.
Gheorghe logofăt 6.
M.M.B., nr. 25. 093
Orig. rom.. hârtie difolio cu filigran (31.5x21,5 cm.). sigiliu inelar domnesc
in chinovar. Provine de la Epitropia Aşezămintelor Brâncoveneşti.
Bibliografie: ed.: Aşezămintele 1938, p. 268 (nr. 331).
I TuH'bt\Ll,i.\Tf.
2
'fNHAHHT-k.
3
TuH'bt\Ll,HM-k.
4
'fNHAHHTf.
5

6

Ad. interlinear.
Semnături autografe.
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40
t Adică eu. Stănică căpitan

1764 decembrie 11

mahalaoa Vărgului. care mai jos mă
voiu şi iscăli. dat-am acest adevărat şi credincios zapisu al mieu la mâna
dumnealui jupânului Măinii papugiu. Precum să să ştie că rugându-mă de
dumnealui de mi-au făcut bine cu taleri 250. adecă dooă sute cincizeci până
la o jumătate de an cu dobânda loru şi necrezându-mă dumnealui ca să-i
d[ a ]u I bani. i-am pus zălogu o prăvălie ce să hotăraşte cu prăvăliia
dumnealui. care şi această prăvălie să află pe Uliţa cia Mare. în Şălari, o/
mahalaoa Sfântului Nicolae. Şi întâmplându-să şi viind zioa ca să-i dau
banii şi neavând ca să-i dau banii m-am învoitu cu dumnealui de a mea bună
voie. neîndemnat şi nesupărat de ni1neni, de am vândut prăvăliia dumnealui
cu pă1nântul ei dupre cum am cumpărat-o şi eu de la zidul hanului lui
Zamfir până în pod. lungul şi largul de în picătura straşinii până în picătură.
însă i-am vândut-o drept taleri 558. adică cinci sute cinzeci şi opt. Şi aceşti
bani i-an1 luat toţi deplin în n1âna mea. însă cu toată socoteala ce an1 avut cu
dum<nealui> de mai nainte.
Drept aceia i-am dat acest zapisu al 1nieu i cel de cumpărătoare şi alte
zapise vechi care s-au mai aflat, să aibă dumnealui a stăpâni şi coconii
dumnealui şi nepoţi şi strănepoţii dumnealui şi tot neamul dumnealui.
Şi când s-au făcut acest adeverat şi credincios zapis au fost şi alţi
oameni martori care mai jos să vor iscăli mai jos.
Şi pentru adevărata credinţa m-am iscălitu mai jos ca să să crează
puindu-mi şi degetul în locu de pecete. Dichemvrie 11 dni. 1764.
t Eu. căpitan Stănică. adeverez cu zapisul 1nieu şi vânz.
Popa Dobre ol Biserica Vergului. martor
t Eu, Vladul giurgiuvean
t Popa Matache ot tam, martor
Şi an1 scris cu învătătura dumnealui.
Oprea [ ]2,, martor
[ ]3 .
Eu, [ ] 2 Dumitru. martur
I Ioniţă, feciorul lui căpitan Stănică, adeverez cu zapisul
nostru.
Eu. Faţatan Dumitru, martur
C<ostandin> broştean logofăt, martor4.
ol

< Verso>: 1764, 7272. Cinci rânduri în lb. greacă. Zapisul de vânz<area>
prăvăliei a căpitanului Stănică.
M.M.B., nr. 37.424
Orig rom., hârtie dţfhlio cu filigran (3 lx20 cm.), 2 semnături digitale in
cerneală.
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Bibliografie: ed.: Documente 1960. pp. I 13-1 14 (nr. 66): menţ.: Stan 1968. p. 265.
n. 25 şi p. 266. n. 30:fcu:s.: Documente 2006. p. 90.
1

Scris peste altă slovă.
Indescifrabil.
:; Semnătură autografă în lb. greacă .
.i Semnături autografe.
2

41.

1775 (7283) iulie 3, Bucureşti

lio;K·1·io MHt\ocr"i"io flt\€3'-'HAPg i.vi.\H HlJ'Ht\i.\t rrS BOfBOA
H rocnOA'-'P 3€Mt\€ E""XHCKO€

De vreme ce la domniia mea de-te jalbă popa Gheorghe protopopul i
popa Bălaş. Andreiu, popa Dobre. Hristea căpitanul. Voica căpitanu. Dragu
tabacuL Ion scutelnicu. Alecsandru. Preda păhărnicelu. Apostol. Stanco.
Pavel, Păun şi Dumitru căpitanul cu toţi 1nahalagii din mahalaoa Broştenilor
de aici. din oraşul domni<e>i mele. Bucureşti. zicând că ei au ocină de n1oşie
într-acea mahala ce să chiamă Sloboziia domnească de n1oştenire. Care
moşie o au cu hotare şi pietre şi întărită stăpânire cu hrisovul domni<e>i sale.
răposatului Mateiu Vodă Basarab ol leat 1636 septemvrie 6 şi cerură ca să li
să înnoiască acel hrisov şi stăpânire şi de către don1niia n1ea.
După care jalbă şi cerere nedându-le domniia mea crezăn1ânt că au
fost acea moşie tot supt stăpânirea lor fiind trecuţi la n1ijloc 139 de ani cu
pitac am orânduit domniia n1ea pe dun1nealui vei clrornic de Ţara de Jos ca
însuşi să meargă în faţa locului să cerceteze prin vecini în1prejuraşi de le-au
fost stăpânirea acei moşii nun1ai a lor şi de le este cererea cu cale dun1nealui
cu anafora de la 14 zile ale I ui iulie ol leat I 77 5. Au înştiinţat domni<e> i
mele cum că au trimis în faţa locului pe Radul vtori vornic i Anastasie vtori
vornic la acea moşie şi chiemând pă toţi vecinii în1prej uraşi cu scrisori şi
zapise ce au avut. unde fiind faţă şi preoţii de la sfânta n1ănăstire Radul
Vodă, anume: popa Gavriil eclesiiarhul Theoclit i Gheorghe logofeţ[ e ]lu I al
sfintei mănăstiri şi alţii au cercetat în tot chipul şi au adeverit că stăpânirea
acei moşii pân hotarăle ce să coprind într-acel hrisov care-le îl au de la
domniia sa, răposatul Mateiu Vodă Basarab. Dintru început au fost nun1ai a
lor până acum şi cum că cererea le este cu cale şi cu bună orânduială după
cum toate părţile şi înaintea2 dumnealui vei vornecu fiindu faţă cu toţii au
arătat că sunt odihniţi după acel hrisov.
Deci, după cercetarea dumnealui vei dvornicu şi după înştiinţarea ce
am luat acum de la dumnealui vei logofăt cunoscându-să că stăpânirea le
este bună şi cererea cu cale şi neorânduială.
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Drept aceia şi don1niia mea am dat cinstit hrisov la mâna mai sus
numiţilor mahalagii de întărire ca să aibă a ţinea şi a stăpâni acea moşie cu
bună pace de către vecinii î111prejuraşi pă toate semnile şi hotarăle ce le sânt
împietrite. Însă din colţul zidului Sfântului Spiridon Nou până în Dâmboviţă
în 111atca cea veche şi până la 111orile din anini i la hotarăle din I uncă şi până
la hotarul cel din lac şi la deal până în viile sfintei mănăstiri Radul Vodă i
ale oroşenilor găsindu-să toate hotarăle aceştii moşii nestrămutate după cum
să coprinde şi în hrisovul domni<e>i sale, răposatului Mateiu Vodă Basarab
[ca să ţie şi să stăpânească cu bună pace de către vecinii î111prej uraşi ] 3.
Şi an1 întărit hrisovul acesta cu însuşi credinţa domni<e>i mele Io
Alecsandru Ipsilant voievod, şi cu credinţa preaiubiţilor domni<e>i n1ele fii:
Costandin voievod, Dun1itraşcu voievod, i cu tot sfatul cinstiţilor şi
credincioşilor boieri cei 1nari ai Divanului don1ni<e>i mele: pan Dumitrache
Ghica vei ban, pan Nicolae Dudescul vei dvornic de Tara de Sus, pan Radu!
Văcărescu} l'e! dvornic de Tara de Jos, pan Pană Filipescu} vei logofăt de
Tara de Sus, pan Ştefan Prişcoveanul vei logofăt de Ţara de Jos, pan Ştefan
Mişoglu vei spătar, pan Enache Văcărescu vei vistier, pan Scarlat Caragea
re! postelnic, pan Dumitraşcu Racoviţă vei clucer, pan Costandin Gianoglu
vei paharnic. pan Nicolae Bârsescul vei stolnic, pan Manolache Crăţulescu
vei con1is. pan Radu Năsturel vei sluger, pan Nicolae vei pitar.
Şi ispravnic pan Pană Filipescu vei logofăt pan Iordache Mavrocordat
vei logofăt.
Şi s-au scris hrisovul acesta din anul dintâiu al domni<e>i mele aici. în
oraşul scaunului Bucureşti, la leatul de la Naşterea Domnului şi
Mântuitoriului Nostru Iisus Hristos 1775, iar de la Zidirea Lumii 7283 iulie 3.

Yw

flt\€�,U1Ap8

Yw""

H\J'H"""T

R�ER�A

E�1K·1·.o

MHt\�CTIIO

pecetea gospod stricată

Pană Filipescu vei logofăt, procitoho111.
Gheorghe Mavrocordat vei logofăt. procitoh.
Trecut în condică de Costandin logofăt za taină.
Această copie s-au scos întocmai după cel adevărat hrisov din cuvânt
în cuvânt de mine cel jos iscălit. 1846 octomvrie 20.
Stanu Lupescu dascălu ot mahalaoa Oltenilor.
<Verso>: Această copie este trasă după adevăratul orighinal în casa Hagi
G.G. Puşcaşu ce era epitrop la Biserica Slobozii din Podu Beilicului.
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M.M.B.. nr . ./8. 963
Copie rom.. hârtie d{fhlio cu _fzligran (32, 5x2 l. 5 cm.), titulatura domneascâ,
litera iniţială. locul peceţii şi monograma domnească scrise cu chinovar.
Bibliografie: ed.: Documente 1960, pp. 117-119 (nr. 70)� fac.,·.: Documente 2006,
p. 95.
1

Rupt în orig.

� TuHi.\Htnt.
3

Scris marginal cu caractere latine.

t

MHt\Ocr°l"io

EoiK·1·io,

..

42

lw

f1"€3AHAP�

1781 august 7
lwAH

H'I' Ht\AHT�

BO€BOA�

H

fiindcă pe un peticu de locu ce era domnescu la
poarta din sus a Curţii Veche dăspre Dâmboviţă şi l-am afierositu domniia
mea sfinti<e>i şi dumnezeeştii mănăstiri Mărcuţa, ce iaste între doaă poduri
unul ce intră în domneasca curte şi altulu ce trece peste Dâmboviţă. Care
măsurându-se s-au găsit în lat stânjăni patru şi jumătate, iar largul până în
apa Dâmboviţii. Cu ştirea domni<e>i mele au făcut Ştefanu Altăntopu baş
alaiu ceauş o prăvălie cafenea I pentru hrana şi chiverniseala copiiloru lui.
Am datu la mâna numitului Altăntopu ceauşului această domneasca
noastră carte ca să aibă a ţinea şi a stăpâni numita prăvăliia sa cu loculu
acesta de supt dânsa în bună pace dându la sfânta mănăstire pe an câte taleri
zece.
Şi aşa să stăpânească fără de nicio bântuială rămâindu însă slobodă
ulicioara de alăturea dupe lângă zidul curţii precum să află acum pentru
trecerea norodului la apă.
H HC<npABHHK> CAAM p€4€X rocnOACTBA MH. 1781 avgust 7.
rocnOAAP� 3€Mt\€ E"AXHCKOH

t

..
Iw

flt\€3AHAP�

..
2
lwAH

H'l'Ht\AHT

BO€BOA,

MHt\OCTIIO

Eo1K·1·io

Procif vei logofăt.
Procit vtori logofăt.
Trecută în condică, Anton.
M.M.B., nr. 35.825
Orig rom., hârtie dţj'olio cu filigran (3lx2 l,5 cm.), monokrama domnească
şi sigiliu inelar domnesc in chinovar.
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Bibliografie: ed: Documente 1960, pp. 128-129 (nr. 77).
I KAREH'k.
2
1 AHH�

'i�

43.

1781 octombrie 4

t Adecă eu, Safta logofeteasa, fata răposatului popei Grigorie

ol

mahalaoa Protopopului. dat-an1 acest adevărat zapis la mâna dumnealui
_jupânului Gheorghiţă 1nărgelaru ol 1nahalaoa Mântuleasa. Precun1 să să ştie
că având eu un locu cu pivniţă de peatră dată de la I părinţii mei. de zestre tot
într-această n1ahala a Protopopului. care locu să hotăraşte pe din sus cu locul
casei unchi-n1eu, popei Ion, şi2 este până în picătura căşci<oa>rii unchi-meu
pă din jos despre casa logofătului Minco al dun1neaei bănesii Hfereascăi
până în drumul ce trece şi2 pă lângă locul casii mele şi2 pă lângă gardul
nun1itului logofăt. Şi2 denapoi merge până în colţul gardului Udrii ţiganului
dumneaei bănesii Fherascăi. iar denaintea casii şi2 a pivniţii până în drumul
ce merge în Tabaci trece peste o rădăcină de dud şi� rămâne întru acea
rădăcină.
Care [l]ocu 3 l-am vândut de a n1ea bună voie dumnealui numitului
neguţătoriu drept bani gata, taleri I 20. adecă o sută doăzeci. şi2 i-am luat
toţi deplin în 1nâna 1nea. Ci dumealui să aibă a-l stăpâni cu bună pace
dumnealui şi2 coconi<i> dmnnealui cu bună pace atât de către mine cât şi 2 de
către tot nean1ul mieu fiindcă eu până a nu-l vinde dumnealui l-am în tot am
făcut ştire rudelor ca veri, care va voi să-l cu1npere şi2 nevrând nici unul din
rude, cu voia dumnealor. 1-ain tocmit cu dun1nealui numitu şi2 i I l-am
vândut unde şi2 la care această vân[ za ]re 3 fiind şi2 alte obraze de cinste faţă
s-au iscălitu mărturie.
Care şi2 eu pentru credinţa cea adevărată am pus numele şi2 degetul
cum şi 2 pecetea mea. 1781 octomvrie [4 ]-i .
Eu, Safta logofeteasa, fata răposatului pop[ e]i3 Grigore ol
mahalaoa Protopopului, vânzătoare.
t Eu, popa Mihai duh<ovnic> ol mahalaua Pope<s>cului,
adeverez.
Eu, Sofiia prez<bitera>, muma Saftei, adeverez
Evgheniea, sora Safti i, adeverez
Popi Sterie, adeverez
Costandin biv vtori comis, dascăl, martur
Ioan diiacon ot Curte5 .
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M.M.B.. nr. 39. / 07
Orig. rom„ hârtie d?°fiJlio cufiligran (31x2 l,5 cm.). sigiliu inelur în negru ele

Bibliografie: ed.: Documente 1960. pp. 132-133 (nr. RO): fc1cs.: Documente 2006.
p. 102.
1

Ad. interlinear.
W'h.

' Rupt în orig.
-t Scris peste altă slovo-cifră.
5
Semnături autografe.

44.

1783 ianuarie 8

t Adecă eu. cel mai jos iscălit adeverez cu acest zapis al mieu la n1âna

dumnealui jupânului [Neculae Hagi Efstathiu] 1 ca să fie de bună credinţă.
Precum să să ştie că având eu doao prăvălii aici. în Bucureşti. în mahalaoa
Sfântului Nicolae. în Şălari. în Uliţa cea Mare. în Papugii. Care prăvălii le
am cumpărate cu locul lor mai din nainte dupe cum pe largu arată zapisul
ce-l am de cumpărătoare<a> acestor prăvălii şi au şi pivniţă de desuptul lor şi
cu şapte odăi din dosul prăvăliilor deosebite şi cu alte trebuincioase lucruri
fireşti tot pe locul acestor prăvălii. Care loc merge lungul din faţa podului
din Uliţa cea Mare până în zidul ha[n ]ului2 lui Zamfiru şi cu vecinătate pe
din sus cu dumnealui sărdar Ianache Lehliu şi pe din jos cu mănăstirea
Znagovului. Şi stăpânind eu aceste prăvălii până acuma cu tot coprinsul lor
după cum arată mai sus.
Iar acum de bună voia mea, nesilit dă nimeni le-am tacut vânzătoare şi
m-am tocmit cu dumnealui mai sus numitul şi i le-am vândut dumnealui în
bani gata, taleri 3.200, adecă trei inii dooă sute, şi am luat aceşti bani toţi
deplin în mâna mea.
Şi când am tacut această vânzare a[u ] 3 fost şi cu ştirea vecinilor
dimprejur şi a rudeniilor mele, care să văd iscăliţi din j[o ]s\ fiind şi alţi
neguţători de cinste faţă ce să văd iscăliţi martori.
Deci, dumnealui de acum înainte5 să aibă a stăpâni aceste prăvălii cu
pământul lor şi cu tot cuprinsul lor cu bună pace după cum le-am stăpânit şi
eu, atât dumnealui cât şi tot neamul dumnealui, să-i fie moşie ohabnică în
veci. Drept aceasta i-am dat dumnealui acest zapis de stăpânire dimpreună şi
cu zapisile cele vechi ce le-am avut de cumpărătoaria acestor prăvălii.
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Şi eu pentru mai adevărata credinţă am întărit acest zapis cu iscălitura
mea şi cu pecetea pentru buna stăpânire. 1783 ghenarie 8.
Eu. Măinia GligoriuL vânzătoriu
Steric I Iristu
Eu. Ianc căpitanul. cumnatu dumnealui. n1artur
!Nicolae Congul?] 6 .
Popa Tudorache ol G�€TH Nicolae. martor
Ioan cupeţ. 1nartor 7 .
t Noi cei mai jos iscăliţi. însă eu. Măinea cavafu, care pentru a mea
datorie i pc bani gata am fost vândut aceste doao dughene la dumnealui
jupan Nicolae Hagi Efstathiu. drept taleri 3.200. cum să vede înapoi8 pe faţa
acestui zapis. Dar. eu 1nai fiind dator şi la dumnealui jupân Nicola Dimitriu
taleri 1.530. adecă una n1ie cin<ci> sute treizeci_ şi neavând cu ce-i plăti banii
am căzut la ainândoao părţile cu rugăciune, şi dtm1nealor prin iubire de
oameni pornindu-se asupră-n1i cu n1ilostivire 1ni-au dat ascultare. Însă mai
înt'"1iu jupân Nicula Dimitriu peste suma datorii dumisale au priin1it şi au
întorsu jupân Nicolae Hagi Efstathiu banii cun1părătorii suma ce s-au zis
n1ai sus şi cu acest n1ijlocu prin facerea de bine m-an1 plătit şi de dumnealui
9
jupân Nicola Din1itriu. Întru aceasta şi eu , Nicolae Hagi Efstathiu, adeverez
că de bună voia n1ea mi-am luat de la chir Nicola Dimitriu banii
cumpărătorii deplin. taleri 3.200, şi i-an1 dat acest zapis la mâna dun1isale
împreună cu toate vechile sineturi. Aşijderea şi eu. Măinea. după săvărşirea
aceştii în toc1neli n1i-am luat zapisul datorii n1ele de la mâna dumnealui
jup'"1n Nicolii Di1nitriu.
Drept aceia s-au dat din partea noastră (acest al doilea zapis cu
întărirea zapisului dintâiu) la mâna dumnealui chir Nicolii Dimitriu ca să
stăp'"1nească dughenile acestea cu locul lor cu bună pace. Şi să-i fie moşie
ohabnică.
Şi pentru credinţa am iscălit cu însuşi n1âinile noastre. 1784 fevruarie.
Jni 5.
t [Nicolae Hagi Efstathiu întăresc] 6 .
[Gheorghe Hisa, martor] 6 .
[Panait Nicolau. martor] 6 .
[ Al U ngrovlahiei Grigorie. adeverez] 6 .
Eu. Măinia GligoriuL vânzător
Ioan cupeţ, martor7 .
Viind înaintea5 noastră atât Măinea vânzătorul şi arătându-ne că
pentru a sa bună datorie, de a lui bună voie au vândut lui chir Necolae
Efstatiu, cum şi chir Neculae Efstatiu că de a sa bună voie le-au dat lui chir
Necolae Dimitriu priimindu-şi toţi bani<i>. Şi chir Necolae Dimitriu că le-au
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priimit cu suma de bani ce mai sus să vede, adică taleri 3 .200, bani ce a dat
lui chir Nicolae Efstatiu i taleri 1.5[30] 10, ce avea dumnealui să ia de la9
Măinea vânzătorul, care tacu peste tot drept câţi s-au priimit aceste prăvălii,
taleri patru mie şapte sute treizeciu, ca să să9 sigurefsească numitul
cumpărător, fiindcă la aceste prăvălii este vecin dumnealui paharnic Enache
Lehliu. În doao rânduri am trimis la dumnealui pe Necolae logofăt
înştiinţându-l de această vânzare şi arătându-i zapisul şi dumnealui ne-au dat
răspuns că nu crede a fi 9 priimirea prăvăliilor drept această sumă de bani
împotriva căruia răspuns al dumnealui zise cumpărătorul că la bănuiala ce
are dumnealui poate să scoaţă şi carte dă blestem.
Deci, fiindcă sănt zile cinci de când s-au înştiinţat dumnealui şi nici o
urmare până acum n-au făcut am întărit zapisul trecându-l şi în condica
domnească, însă să fie prăvăliile stătătoare la mai sus nun1itul cumpărător în
pace de către dumnealui paharnic, când de astăzi până în sorocul ce-l orânduit
de pravili de zile treizeci nu va face prin judecată vreo cerere de protimisis ca
unul ce s-au înştiinţat de acestă vânzare. Aceasta. 1787 martie I O.
[Costandin? Grecian] 11
[Iani?] 6 biv vei sluger
Andonie Filipescu7.
< Verso>: Zapisile Măinii cavafu pentru doao prăvălii ce le-an1 cu111părat de la
el, ce sănt în Şălari cu pământul lor. 1783, ghenarie 8. Cinci rânduri în lb.
greacă. 1783, 7291. 1787, 7295.

ele /ian.

M.M.B.. nr. 3 7.-126
Orig rom., hârtie clţfolio cu filigrcm (3-1, 5x23. 5 cm.), sigiliu inelur În negru

Bibliografie: ed: Documente 1960, pp. 133-136 (nr. 81 ); menţ.: Stan 1968, p. 261,
n. 5, p. 264, n. 15 şip. 265, n. 26;.fâcs.: Documente 2006, p. I 02.
1

Scris cu altă cerneală.
2 Scris peste altă slovă.
3

Scris peste slova ,,M''.
-1 Rupt în orig.
5

6

7
8
9

TuN"HNT€.

Semnături autografe în lb. greacă.
Semnături autografe.
TuN"nOH.

Ad. interlinear.
Scris peste alte slovo-cifre.
11
Citire probabilă.
10
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45
t

MHI\OcT·1·� Eo�(1·�.

Yw

1785 octombrie 29

MHX"H" HocT"HAHH G�u.8 BOEBOA8 BO€BOA8 H

rocnoA.tp8 3€MI\€ Gl\.tXHCKOH.

Dat-arn această carte a don1ni<e>i mele casii preaiubitului nostru fiiu,
Grigorie voievodu. ca să aibă a ţinea aici, în oraşul domni<e>i mele,
Bucureştii. o pivniţă scutită de ftm1ărit. de cămănărit, de vamă, de vin
domnescu. de ortul vătăşăscu şi de orice dări ar fi pe alte pivniţe, aceasta să
fie nesupărată.
Pentru care poruncim şi dumnealui vei agă i altaru zapcii ai târgului
cum şi voaă orânduiţiloru cu slujba fumăritului, a cămănăritului i ţie vătaşe
de cărciumari să nu faceţi vreo supărare întru nimicu la numita pivniţă. că
aşa iaste porunca domni<e>i mele.
TOI\HKO nHC.\X rOCflOACTB.\ MH. 1785 octomvrie 29.

t Yw

MHX-'H"

HocT.tHAHH

G8u.8

BOEBOA8,

MHI\OCTI�

EotK·1�

Procil vei logofăt.
M.M.B.. nr. 1 -I. 0-13
Orig rom.. hârtie dţfc;/io cu filigran (3 lx22 cm.) monograma domnească şi
sigiliu inelar domnesc in chinovar. Alte exemplare originale la nr. 14. 044 şi 1-1. 0-15.
Bibliogrt�fie: ed: Documente 1960, pp. 142-143 cu facs. (nr. 87): fc1cs.:
Documente 2006, p. I 05.

46.

1786 iulie 20

t Adecă eu. Paraschiv cojocariu dimpreună cu soţiia mea, Mărgărita,

dat-am adevărat şi credincios zapisul nostru la mâna dumnealui
postelnicului Istrate Perieţanu. Precum să să ştie că avându noi doao prăvălii
de vânzare în faţa I podului lui Şărban Vodă despre gârlă, adecă trei stânjăni
şi jumătate faţa 1 prăvăliilor şi cuprinsul lor tot până în ulucele lui Stoian
croitoriului vecinului din sus şi până în gardul lui Manole bărbieriu
veci<nu>lui din jos şi cu ulicioara, care iaste din păretele prăvăliilor mele
până în păretele prăvălii lui Stoian croitoriu vecinului mieu şi în fund până
la gârlă. Le-am vândut mai sus numitului de a noastră bună voie şi cu ştirea
vecinilor şi a preasfinţi<e>i sale, părintelui mitropolitului, drept bani gata,
taleri şapte sute cincizeci şi cinci. Care bani i-am priimit toţi deplin în
mâinile noastre.
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Ş-aceste prăvălii sănt pă locul Sfintei Mitropolii cu chirie la stânjăn pă
an taleri cinci. care să face peste tot pă an taleri şaptesprezece şi jumătate. Şi
dmnnealui să le2 stăpânească cu bună pace atât de către noi cât şi de către tot
neamul nostru dumnealui şi coconii dumnealui câţi Dumnezeu îi va dărui
plătindu-şi chiriia la Stănta Mitropolie. Şi alte zapise vechi nu am ca să dau
dumnealui fiindcă le-an1 făcut eu întâi pă acest loc din nou. iar cât pentru
pecetluit de chiriia pământului s-au pierdut ci măcar de să va găsi de acum
înainte3 peste zece sau doaozăci de ani să nu să ţie în samă. fiind pierdut de
mine.
Şi pentru mai adevărată credinţă [n]e-am-+ iscălit n1ai jos puindu-ne şi
d[e]getele-+ în loc de pecete ca să să crează. care zapis s-au şi trecut în
condica Departamentului după poruncă. 1786 iulie 20.
Eu, Paraschiv cojocar vânzător. adeverez.
Eu. Mărgărita. soţiia vânzătoriului. adeverezu.
Eu. Stoian croitoriu vecin. adeverezu.
Eu. Manole bărbieriu vecin. adeverezu.
Eu, Gavriil strugariu. martor.
[Popa Costandinu ol n1ahalaoa Popesculuif.
Ioan diacon ol [ ] 6 .
Eu, jupânu Dan1a. 1nartor7.
Şi am scris eu. Grigorie dascălu ol G4€TH Ioan Nou. cu zisa ş1 cu
învăţătura dumnealor şi <sunt> rnartor.
<Verso>: Cu acest zapis de vânzarea acestor prăvălii viind an1ândoă părţile
vânzătoriul şi cu1npărătoriuL an1 întrebatu pă vânzători de au vândutu cu
buna voia lui şi de au primit toţi banii după cum în dos să coprinde şi arată
că şi vânzarea au fost cu bună voia lui şi toţi banii i-au priimit pentru care
am întărit şi noi cu iscăliturile.
S-au trecut şi în mâna Dipertan1entului. 1786 iulie 22.
Ioan Costandin hiv vei clucer
Alexandru vei stolnicu
Iani biv vei sluger
Ştefan Cioran serdar
Andronie F otino
Matei şetrar7.
Trecut în condică, Costandin logoîatul Departamentului.
M.M.B., nr. 69.836
Orig rom., hârtie dţfhlio cufiligran (29,5xl 9 cm.).
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Bihliogrt�fie: ed: Documente 1960. pp. 144-146 (nr. X9): .fc1cs.: Documente 2006.
p. 108.
I

4>HAU,..\.

� Ad. interlinear.
-� 'ÎHNAHNT€.
1

Scris peste altă slovă.
'Semnătură autografă în lb. greacă. Tradusă după ediţie.
Loc alb în orig.
- Semnături autografe.

(J

47
°

1786 iulie 22

00

rpHropHE MHI\OC'"r l"IO 1iOIK l IO "PXHEflHCKOfl lU H I\U1TponOI\HT oyrrpORl\ilXHEH

Adeverim cu acestu pecetluit al nostru la 111âna lui Istrate Perieţeanu
postelnicel. Precum să să ştie că Paraschivii cojocarul dându-i-să locu dintr
al Sfintei Mitropolii cu pecetluit pe Podu lui Şărban Vodă ce să nun1eşte din
locul paharnicului Canelino 111ăsurat cu stânjenul. Însă în faţă la podu
stânjeni trei şi jun1ătate. iar lungul din podu pfo1ă în apa Dâmboviţei stânjeni
1 O. palme trei. cu aşezăn1ânt să dea pă anu chirie la Mitropolie de stânjenu
ce iaste în faţă la podu câte taleri cinci. care iacu peste tot taleri 17. 60. Pă
care locu făcându-şi numitul Parascheva doao prăvălii în faţă. la podu şi
doao case din dosu tot într-unvălişu. le-au stăpânit cu bună pace până acum.
Iar, acum tâcându-le vânzătoare cu tocn1eală prin zapis le-au vândut
numitului în taleri 755. adică lei şapte sute cincizeci şi cinci. pentru care
zapis şi tocmeală viind an1ândoi înaintea I noastră dă ne-au făcut ştire ca dă
von1 voi să dăm banii să să iapă sean1a Sfintei Mitropolii bine. iar de nu să-i
facen1 numitului cmnpărător aşăzământ pentru chirie.
Deci. noi după ce an1 văzut zapisul vânzării nefiind Sfintei Mitropolii
dă trebuinţă o am lăsat pă seama nun1itului Istrate Perieţeanu postelnicel
cu111părătoriul să şi-o stăpânească răspunzându-şi chiria locului la Sfânta
Mitropolie. adică la începerea anului taleri optu şi un zlot banii pe jumătate
şi la împlinirea jumătăţii de anu ceilalţi bani pă jumătate taleri 8. 90. Şi de
va pune vinu şi rachiu să vânză ori scaun dă carne de va face să aibă a da
deosebit havaet la Mitropolie după obiceiu.
Deci, daru răspunzându-şi chiriia locului pă dăplin la Sfânta
Mitropolie şi la soroace să-şi stăpânească prăvăliile cu casele în pace.
Iar nefiind următoru cu plata chiriei la soroace atunci Mitropolia ca o
stăpână să aibă a-i sfărâma prăvăliile cu case, cu tot să rămâe locul slobod
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să-l dea altui chiriiaş bun ce va plăti chiriia locului la vreme şi la soroace
fără pricină.
Că aşa ne-au fost aşăzământul precum şi deosebitul său zapis ce-au dat
la Mitropolie arată.
Aceasta scriem. I 786 iulie 22.
M.M.B., nr. 69.837
Orig rom., hârtie d?fo/io cufiligran (2 Ix 16 cm). sigiliu inelar in cerneală„
Bibliografie: ed: Documente I 960, pp. I 46-14 7 (nr. 90); fâcs.: Documente 2006,
p. 108.
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1787 august 31

Yw NHKWt\A€ TI€Tp8 MARpwr€HH RO€ROA, Eo1K·1·io MHt\OcT·1·io rocnOAAP

t

3€Mt\€ Gt\AXHCKO€

Măcar că paharnicul Lehliu! au dat domni<e>i mele jalbă
nemulţumindu-se întâi la hotărârea dumnealor boierilor <lupe care s-au
rânduit a eşi la Divan, dar în urmă s-au tras şi s-au lăsat de davaoa aceasta.
Deci, numitul cumpărătoru cerând întărire de la domniia mea au n1ersu
zapciu cel orânduit în doă rânduri la paharnicul din porunca don1ni<e>i mele
de i-au arătat această anafora şi l-au întrebat de nu iaste odihnit la hotărârea
ce s-au făcut să vie ca să iasă la Divan sau să-şi trimiţă un vechil, iar de s-au
mulţumit să arate. Şi au răspuns domni<e>i mele prin zapciu că nicio apelaţie
nu mai are de a eşi la Divan şi s-au lăsat şi însuşi <lupe hotărârea dumnealor
boerilor.
Deci, <lupe acest răspunsu al său ce în doao rânduri au trimis
domni<ei> mele fiind şi dreaptă hotărârea dumnealor veliţilor boeri după
arătarea ce ni I să face întărim ca cumpărătoriul din urmă Nicola Haftea să
stăpânească cu pace. 1 787 avgust 31.
Vei logofăt.
2
Prea înăltate
Doamne,
'
t Dumnealui biv vei paharnic Ioan Lehliu au jăluit mări<e>i tale pentru
Nicolae Hagi Efstathiu zicând cum că cumpărând pârâtul Efstathiu doă
prăvălii de la un Măinea papugiu, care sănt alăturea cu alte prăvălii ale
dumnealui paharnicului când au cumpărat nu i-au dat şi dumnealui de ştire,
ci au ţinut cumpărătoarea tăinuită doi ani. Şi întrebând pe Măinea de prăvălii
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au le-au vândut el i-au dat răspunsul că sănt puse zălog, iar nu le-au vândut.
Şi aşa zice că în trecutele păresimi aflând cum că le-au vândut cu adevărat
au trimis la Hagi Efstathiu ca să trimiţă să-şi ia bani<i> cumpărătorii şi să
lase prăvăliile pe san1a dumnealui căzându-i-să dumnealui să le cumpere ca
un vecin de alăturea şi pârâtn11> arătând n1ttlte pricinuiri nu va să-şi
priin1ească banii şi cere dreptate.
Dupe a căruia jalbă vătaful de vistierie din luminată porunca înălţimii 3
tale au adus înaintca4 noastră pe dumnealui paharnic Lehliu faţă cu pârât<ul>
Nicolae Hagi Efstathiu. Şi întrebându pe pârât ce are să zică împotrivă
răspunse că prăvăliile le are cu1npărate de la Măinea încă de la leal 1783
prin zapisu făcut. Şi cum că în trei rânduri au spus dumnealui paharnicului
de cumpărătoare şi i-au zis să-i dea bani<i> ca unul ce are protimisis şi
dun1nealui nici zapisul au cerut să-l iscălească. nici bani<i> i-au trimis. Însă
zise că la leal 1786 avgust au tri1nis însuşi paharnicul o slugă a dumnealui
de l-au întrebat cun1părate are prăvăliile de la Măinea sau zălo[g] 5 îi sunt
puse. Şi au dat răspunsul slugii că le are cumpărate iar nu zălog. Care a doa
zi după trin1iterea slugii zice că s-au sculat însuşi de au mersu la paharnic şi
i-au spus că prăvăliile le-au cmnpărat de la Măinea în taleri 3.200 şi
paharnicul zicându-i că să protimiseşte cu vecinătatea i-au cerut de atunci
să-i dea banii ce au dat şi să le ia dumnealui acele prăvălii. Şi aşa fără de a
nu-i hotărâ nici într-un fel au eşit de la dumnealui şi s-au dus. Dupe aceia
zise că şi la dun1neavoastră tot la leal < 17>83 iarăşi s-au mai dus la paharnicu
şi i-au zis de voieşte să ia prăvăliile să-i dea bani<i> să le ia I şi nici un
răspunsu nu i-au dat.
Asen1enea şi estimpu la luna lui ghenarie zise Efstathiu că chemându-l
du1nnealui paharnicu la casa dumnealui pentru altă pricină. fără de a-i
pon1eni cevaşi de prăvălii, iarăşi i-au zis paharnicului că de voeşte să le ia 1,
să-i numere bani<i> ce au datu şi să le stăpânească dumnealui. Şi paharnicul
nici atunci nici un răspunsu nu i-au dat de voeşte să le ia I sau nu. nici că i-au
n1ai făcut vreo cerere până acum. nici că i-au trimis bani să-i dea zapisul de
cun1părătoare. Iar la început<ul> lunii lui fevruarie al acestui următor an zise
Efstathiu că viind Măinea vânzător la casa sa i-au tâcut mare rugăciune cu
lacrimi ca să să milostivească asupră-i să-i dea prăvăliile înapoi6, ca să le
dea unui datornec al lui cu mai mare preţu ca să să uşiureze de datoriia
aceluia. Şi aşa zice numitul Efstathiu că văzându-i lăcrămile şi rugăciunea
ce-i făcea s-au milostivit asupră-i şi s-au făgăduit că i I le va da şi peste doă
trei zile au venit Măinea iarăşi la casa părintelui şi aducându-i pe un Nicola
Dumitriu Hafta. Şi iarăşi rugându-l să-i dea prăvăliile Nicolii ca să să
plătească de bani<i> ce-i era dator pentru mila Măinii i le-au şi dat Nicolii
priimindu-şi de la Nicola numai taleri 3.200 cât le cumpărase de la Măinea,
iar nu mai mult.
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Deci. <lupe ce 1 au dat prăvăliile la Nicola Dumitriu şi <lupe ce s-au
întărit zapisul cu trecerea şi în condica Depertamentului tocn1ai atunci zice
că au trin1is şi du1nnealui paharnicu zicându-i cum că cere prăvăliile de la
Efstathiu să-i dea bani<i> şi să le ia. Am cerut de la Hagi Efstathiu zapisul cu
care au cumpărat aceste prăvălii de la Măinea şi ne arătă că este la mâna
Nicolii Haftii cel mai din urmă cumpărător. L-am adus şi pe Hatta faţă
înaintea4 noastră de la care cerând să ne arate zapisul Măinii îl văzum scris
cu leat 1783 ghenarie 8, iscălit de Măinea Grigoriu vânzător şi adeverit cu
cinci marturi, pe care îl dă la mâna pârâtului Nicolii Hagi Efstathiu şi prin
care îi vinde doă prăvălii ale lui din mahalaoa Sfântului Nicolae. din Şelari.
în Uliţa cea Mare. din Papugii, cu locul lor drept bani gata, taleri 3.200. În
dosul căruia zapisu la trecuta luna lui fevruarie 5. văzum alt zapisu iscălit de
Nicola Hagi Efstathiu şi de Măinea Grigoriu adeverit cu trei mărturii. pe
care îl dă la mâna Nicolii Dumitriu şi în care scriu însă Măinea cavafu zice
că pentru a lui datorie pe bani gata au fost vândut aceste doă prăvălii la
Nicolae Hagi Efstathiu drept taleri 3.200, cum să vede în faţa zapisului.
Dar. el fiind dator şi la Nicola Dumitriu taleri 1.530 şi neavându-i cu
ce-i plăti au năzuit la amândoă părţile cu rugăciune şi n1ilostivindu-să
asupră-i i-au dat ascultare şi Nicola Dumitriu peste suma datorii sale de
taleri 1.530 au priimit ş-au întorsu la Nicolae Hagi Efstathiu bani<i>
cumpărătorii suma ce s-au zis mai sus taleri 3.200 şi cu acest n1ijloc s-au
plătit şi de Nicola Dumitriu. Iar Nicolae Hafi Efstathiu adeverează că de
bună voie au dat prăvăliile şi şi-au luat de la Nicola Dumitriu bani<i>
cumpărători<i> deplin taleri 3.200, dând şi toate sineturile vechi ce au avut
ci să aibă a stăpâni cu pace fiindu-i n1oşie ohabnică din josul căruia zapisu
peste 33 de zile îl adeverează şi dumnealor boieri judecători ol Depertan1entul
de Şapte arătând cum că înaintea4 dumnealor mergând de faţă Măinea i Hagi
Efstathiu şi Nicolae Dun1itriu au arătat Măinea că pentru a sa bună datorie
de bună voie au vândut la Efstathiu cum şi Efstathiu au arătat că de bună
voie le-au dat la Nicola Dumitriu priimindu-şi toţi bani<i> şi Nicola Dumitriu
încă au arătat că le-au priimit cu această sumă. atât de taleri 3.200. ce le-au
cumpărat Efstathiu de la Măinea, cum şi cu acei taleri 1.530 ce avea să ia el
de la Măinea, care fac peste tot drept cât s-au luat prăvăliile de [la ] 7 Nicola
taleri 4.730, pentru care scriu dumnealor boieri<i> judecători ca să �ă
siguripsească cumpărător având vecin pe dumnealui paharnicu Lehliu. In
doă rânduri au trimis judecata la dumnealui paharnic înştiinţându-l de
această vânzare şi arătându-i şi zapisul şi au dat răspunsul că nu crede a fi 1
priimirea prăvăliilor drept această sumă de bani. Şi fiindcă în cinci zile ce au
trecut de când i s-au dat ştire n-au făcut nici o urmare paharnicu. Întărescu şi
dumnealor zapisul să stăpânească numitul cumpărătoru cu pace. însă când
până în soroc de zile 30 nu va face paharnicu prin judecată vreo cerere de
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proti m1s1s. care adeverire a judecăţi<i> Depertamentului o întăreşte şi
preasfântul părintele. mitropolit cu iscălitura preasfinţi<e>i sale.
Deci. întrebarăm pe dumnealui paharnicu ce are să mai zică împotrivlaJ 8
vL1nzărilor şi a tacrirurului ce dete Nicolae Hagi Efstathiu înaintea-t noastră.
care zice că de doă-trei ori i-au spus că au cun1părat prăvăliile. Şi la tacriru
lui Nicolae Hagi Efstathiu de tot tăgădui paharnicu zicând că nicidecum nu
i-au po1nenitu vreodată Efstathiu pe cmn arată ci zălog au ştiut prăvăliile
până când i-au dat de ştire boieri<i> judecători ol Depertmentul de Şapte.
9
9
Arătându-ne şi un zapisu iscălit de Măinea scris cu leat [ ] . adică cu [ J
mai în unnă de zapisul c[ u c]are10 vânduse prăvăliile la Efstathiu prin care
să leagă fvtăinea ca oricând va vinde el prăvăliile să aibă a da de ştire
dun1nealui paharnicului să le 1 cumpere ca unul ce are protimisis. Care
zapisu văzându-l noi că este mai în urmă de cât zapisul cu care vânduse
prăvăliile la Efstathiu întrebară1n pe Măinea pentru aceasta şi nu tăgădui
zapisul ce-l arătă dun1nealui paharnicu nici avu cuvânt să răspunză
în1potrivă. Ci răn1ase cunoscut că Măinea cu înşelăciune au dat acest fel de
zapisu la n1âna dun1nealui paharnicului fiindcă cum zicem pe vreme când au
dat el acest zapisu la mâna paharnicului prăvăliile era vândut la Nicolae
Hagi Efstathiu. Dar cu ficleşiugul ce au făcut Măinea vânzător Nicolae Hagi
Efstathiu cun1părător nu să vinovăţează întru nin1icu pentru că de au fost
vânzarea tăinuită de vânzător dar cumpărătorntl> i-au spus de trei ori că au
cumpărat prăvăliile. Şi pentru căci cu ficleşiug au făcut Măinea acest zapisu
ca un ficlean este vinovat 1nă pedepsi cu orice fel de pedeapsă să va socoti
de înţălepciunea înălţimii 11 mări<e>i tale. Iar pentru căci cun1părător<ul> i-au
spus curat că le-au cwnpărat şi paharnicu până acun1 au tăcut cu tăcerea ce
au făcut au pierdut protimisisul ce au avut căci cel ce are protimisis ori de la
vânzător de va afla sau de la cun1părător sau măcar şi de la alţii streini de va
afla şi nu va porni pâră până în 30 de zile după trecerea a treizeci de zile
pierde protin1isisul ce au avut. Însă de va fi I adevărat chiar aşa precum de-te
Efstathiu tacrir înaintea-t noastră. la care fiindcă dumnealui paharnicul
tăgădueşte toate arătările dumnealui Hagi Efs[ta]thiu5 , dupe orânduiala
judecăţi<i> şi dupe hotărârea pravilniceştii condice să cuvenea ca dumnealui
să priimească blestem la taga ce făcea pentru toate câte Efstathiu arată
-t
înaintea noastră. Şi apoi să aibă protimisis a întoarce bani<i> la Efstathiu
acei taleri 3 .200, dar dumnealui zise că nicidecum blestem nu priin1eşte ci să
mulţumeşte să facă Efstathiu endicon la arătările sale cum că sânt toate
adevărate şi putând face jurământ în sfânta beserică cu mâna pe Sfânta
Efvanghelie aşa va rămânea odihnit şi va stăpâni Hafta prăvăliile cu pace. A
căruia cerire pentru a face Efstathiu endicon am priimit-o şi noi şi am
întrebat pe Nicolae Hagi Efstathiu de poate priimi blestem pe acest mai sus
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arătate zise ale sale cun1 că sănt toate adevărate şi răspunse că pe dreaptă
ştiinţa sa poate priimi şi blestem.
Deci, am pus pe Efstathiu şi toate n1ai sus arătatele zise ale sale le-au
dat şi cu tacriru în scris înaintea-+ judecăţii în dosul căruia tacriru după
cerirea şi priimirea paharnicului am făcut paharnicu către preasfinţiia sa.
părintele mitropolit ca pe toate acele zise ale sale cât şi în tacriru sănt arătate
şi 111ai sus sănt numite să priin1ească blestem înaintea-+ preasfinţi<e>i cum că
sănt toate adevărate. Pe care tacriru cu pitacu ce am făcut din partea noastră
dându-le în mâna zapciului ca să ducă pe amândoă părţile la Sfânta Mitropolie
ne aduse zapciu răspunsu că dumnealui paharnicu nici într-un chip nu au
vrut să meargă la Sfânta Mitropolie ca să fie faţă când va priimi Efsta[th]iu 12
blestem. ci au dat răspunsul cum că până nu va băga pe Nicolae Hagi
Efstathiu în biserică să jure cu mâna pe Sfânta Evanghelie pe ponturile ce-i
va da dumnealui într-alt chip nu să n1ulţumescu. Care ponturi ce au dat
dun1nealui paharnicu arătându-ni-să de către zapciu şi puindu-le lângă
tacriru ce au dat Efstathiu văzum că pontul cel dintâi i cel de al treilea i cel
de ad> cincilea şi cel de ad> şasilea sănt coprinse întocmai. Şi asen1inea şi la
ponturile din tacriru cu care am orânduit pe Efstathiu să priimească blestem.
Iar pontul cel de al doilea i cel de al patrulea şi cel de al şaptelea văzum că
sănt fără de nici un temeiu şi fără de cuviinţă de a priimi Efstathiu blestem
pe dânsile, pentru că la pontul de al doilea zice paharnicu că de ce nu i-au
spus când au cumpărat că-l ştiia de vecinu. Dar aceasta de i-au spus sau de
nu i-au spus s-au cercetat de judecată şi de aceia s-au orânduit Efstathiu la
blestem ca să arate de i-au spus sau de nu i-au spus. La pontul de al patrulea
zice paharnicu că ar fi zis Efstathi u l în] 13 înaintea-+ noastră cum că i-au dus
zapisul ca ori să-l iscălească sau să-i dea bani<i>. Şi dun1nealui zise că nu i
au dus zapisul nicidecum, dar acesta cu greşeală o arată paharnicu pentru că
Efstathiu nicidecum n-au zis acest cuvânt înaintea-+ noastră. Iar fără de
zapisu zice Efstathiu că au 111ersu la paharnicu şi i-au spus cum că au
cumpărat şi i-au zis ca să-i dea bani<i> şi să ia 1 prăvăliile şi dun1nealui nu i
au dat nici un răspunsu. Care aceasta fiindcă o tăgădueşte paharnicu este
coprinsă în ponturi ca să priin1ească Efstathiu blestem cun1 şi pentru pontul
al şaptelea ce mai zice paharnicu că de-I va dovedi pe Efstathiu elpiorcos să
dea zece pungi de bani la cutie. Aceasta poate să o socotească fieşcine de
este pont ca să priimească Efstathiu blestem pe dânsul.
Asemenea şi pentru cererea ce face paharnicu ca să bage pe Efstathiu
în sfânta biserică să jure cu mâna pe Sfânta Evanghelie 1 -+ nici la aceasta nu
are paharnicu niciun temeiu pentru că este o provlimă care poate să o facă
un omu prostu care nu ştie ce va să zică jurăm[â]ntul 15 şi ce va să zică
blestemul. Iar un boier ce ştie prea bine că jură111ântul din blestem, care nicio
deosăbire să vede că o face numai pentru hula Efstathiului. Şi mai vârtosu că
şi blestem a să da Efstathiului este cu singatavasis al dreptăţii pentru că şi
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cun1 mai sus zicem orânduiala judecăţii şi dreptatea supune pe paharnicu la
jurământ fiindcă du1nnealui tăgădueşte. iar nu pe Efstathiu care şi de să ştie
curat la sinidisiia du1nnealui.
Pentru ce. dar să sfieşte a face jurământ şi mai vârtos că această ferire
de jurăn1ânt în biserică ar putea să o I facă asupra unui om prost. care-le să
socotească că este n1ai rău jurământul decât blestemul. iar asupra lui Nicolae
Ilagi Efstathiu nu are nici un cuvânt să o I facă fiind neguţător cinstit cu bun
ipolipsis şi omu ştiut că este cu frica lui Dun1nezeu. Ci acestea să vede decă
sănt tot pricinuiri de ale dumnealui paharnicului cu socoteală [ c ]ă 16 cu acest
fel de mijloace ar putea să întoarcă bani<i> la Efstathiu acu1n peste patru ani
ce au trecut de când au cumpărat prăvăliile până acun1.
Deci. judecata v[1zând că dun1nealui paharnicu Lehliu nici priin1eşte
bleste1n la tăgăduirea ce face. nici să 1nulţu1neşte a să da blesten1 lui Nicolae
Hagi Efstathiu cum că toate arătările-i sănt adevărate după cerirea şi
mulţumirea ce au făcut înaintea-i judecăţii. răn1ase să înţălegen1 că zisile
Efstathiului sănt adevărate. Şi du1nnealui paharnicului i-au spus încă de la
leat 1786 avgust. care sănt până acu1n luni 8 şi 1nai mult afară din alte doă
nînduri. care zise Efstathiu că i-au 1nai spus la dichen1vrie tot al leatului
< 17>86 şi estin1pu la ghenarie deosăbit de înştiinţarea ce i-au făcut judecata
Depertamentului când Măinea de al doilea au vândut prăvăliile la Nicola
Hafta. Care nmnai de la înştiinţarea Depertamentului şi până când să vede
jalba paharnicului pornită să vede că au trecut zile 46 fiindcă adeverirea
Depertamentului să vede scrisă la trecuta lun[ă] 17 a lui 1nai 1 O. iar jalba
paharnicului să vede pornită la trecuta luna lui aprilie 26. Care să vede că şi
de atunci de când i s-au arătat de la Depertmnent vânzarea dumnealui iarăşi au
lăsat de au trecut zile 16 peste 30. ce sănt rânduite ale sorocului de protin1isis.
Ci drept acest mai sus arătate cerirea de protin1isis ce fr1ce dun1nealui
paharnicu asupra acestor doă prăvălii iaste nepriin1ită şi Nicola Du1nitriu
Hafta cel 1nai din urmă cun1părătoru rămâne să-şi stăpânească prăvăliile cu
bună pace dupe zapisul de cun1părătoare.
Iar hotărârea cea desăvârşit rămâne a să face de înălţin1ea 18 ta. 1787
iulie 9.
Vei banu.

Vei dvornicu.
Vei vornicu.
Vei logofăt.
Vei paharnic.
Vei stolnicu.

M.M.B.. nr. 37.427
Orig rom .. hârtie dţfulio cu filigran (47x30,5 cm.). sigiliu inelar domnesc
in chinovar.
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Bibliografie: ed: Documente 1960, pp 152-159 (nr. 92).
1

Ad. interlinear.

2

'ÎNH'ht\Ll,"TE.

3

'ÎNH'ht\Ll,HMHH.

-l 'ÎNH"HHT"R.

5

Rupt în orig.

6 .t,, .

mH"n�H.

Tăiat în orig.
Scris peste slova „'h ".
9
Loc alb în orig.
io
S cns
. peste cuvantu
,
I --"PE ,. .
11
HMT'ÎN şi Ad. interlinear.
PS
. peste s I ova .. 4, "
- . cns
1.� Fără sens.
7

8

I-l

..
€-,rn"HrEt\lE.

15

Scris peste slova .. �--Scris peste slova .. M".
17 S crs1. peste s I ova ··" .. .
18
'ÎNH'ht\Ll,HM "li.
16

49
t MHt\ocT·1·io

EotK·1·io,

"iw

1791 septembrie 29

MHX"H"g HocT"HAHH cgu.�" RO€ROA H rocnoA"Pg

3€Mt\€ E""XHCKO€.

Dat-am această carte a domni<e>i mele casii preaiubitului nostru fiu 1•
Grigorie voievod. ca să aibă a ţinea aici. în oraşulu domni<e>i mele. Bucureşti. o
pivniţă scutită de fumărit. de cămănărit, de vamă, de vin domnescu. de ortul
vătăşăscu şi dă orice dări ar fi pe alte pivniţe. aceasta să fie nesupărată după
priveleghiul şi cartea domni<e>i mele ce are casa preaiubitului nostru fiu 1 încă
din ceilaltă domnie a domni<e>i mele de la leat 1785 octomvrie 29.
Pentru care poruncim domniia mea şi dumitale vei agă i altor zapcii ai
târgului cum şi vouă2 orânduiţilon1 cu slujba fumăritului i a cămănăritului i ţie
vătaşe dă cărciumari să nu faceţi vreo supărare întru nimicu la numita pivniţă.
Că aşa este porunca domni<e>i mele.
Tot\HKO m-1c"X rocnoACTR" MH. 1791 septemvrie 29.

t

Yw

MHX"H"

HocT"HAHH

GSu,8"

RO€ROA",

MHt\OCT1io EotK·1·io

Biv vei sărdar.

După condică treti postelnic.
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M.M.B.. nr. 1-1. 0-16

Orig. rom.. hcÎrlie clifrJ/io cu jiligran (3lx2 l.5 cm.) monograma domnească
şi sigiliu inelar domnesc in chinm·ur. Alte exemplare originale la nr. 1 .:/-. 04 7 şi
1-1. 0-18.
Bibliografie: ed:

şi 113.

Documente 1960. p. 159

(nr. 93)� fcu.:s.:

Documente 2006. p. I 12

-� Indescifr abil.

50
t

,\i\Ht\OCT·1·�

lioiK·1·�.

Iw

1791 septembrie 29

MHX"H"

HocTAHAHH8

G81.ţS"

BO€BOA8

H

rocnoAapS 3€Mt\€ E""XHCKO€.

Dat-atn domniia 1nea domneasca noastră carte casii preaiubitului nostru
fiiu. Gligoraşco Suţul voievodu. ca să aibă a ţinea scutite patru scaune de
carne aici. în oraşul domni<e>i mele. Bucureştii. de vamă, de erbărit şi de toate
orânduielile câte au scaunile acestea. să ţie nesupărat întru nimicu.
Aşijderea să aibă a lua şi sare de la ocne pe an bolovani una sută
cincizeci. pentru că osebit dă trebuinţa casii luminăţi<e>i sale avându şi
hotărâre ca la moşiia sa Ageştii să înten1eeze şcoală cu copii pământeni să
înveţe rumâneşte fără de plată cu dascal şi să aşaze şi la biserica de acolo
preoţii şi cântăreţii cei trebuincioşi.
An1 binevoit domniia n1ea de am fost făcut această orânduială de
scuteala scaunilor şi de sare, însă din ceilaltă domnie prin domneasca
noastră carte dă la leat 1785 avgust 8.
Drept aceia arn întărit şi acum scuteala acestor scaune şi orânduiala de
sare.
" HC<np.:lBHHK> '"""" pE4€X rocnOACTBa MH. 1791 septemvrie 29.

t 'iw

MHX""" HocT.:lHAHH8

G81.ţ8" B�€B�A",

MHl\�CT'i� fi�il{'i�

Biv vei sărdar.
După condică treti postelnic.
M.M.B., nr. 1-1. 0./-9
Orig. rom., hârtie difhlio cu filigran (3lx2 l,5 cm.) monograma domneasi:ă
şi sigiliu inelar domnesc în chinovar.
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1792 februarie 25, Bucureşti

"iw MHX"H" HocTM-tAHH G8u,8" RO€ROA8 H rocnoA"P
3€MI\€ E""XHCKOHE fiindcă casa preaiubitului domni<e>i mele fiiu. Grigoraşco
Suţul voievod. prin hrisovul şi cartea domni<e>i n1ele din ceilaltă domnie
cun1 şi prin deosebită carte de acum de la leat [1791] 1 septemvrie 29. dintru
a doa<o> domnie. are a ţinea patru scaune de carne aici. în oraşul domni<e>i
mele. Bucureşti. scutite de vamă. de erbărit şi de toate orânduelile câte au
scaunile.
Am dat don1niia mea această carte pentru scuteala unui scaun dintr
aceste patru ca să-l aibă scutit după cum să coprinde mai sus. Şi poruncim
tuturor de obşte supărare întru nin1icu să nu facă.
H Hc<np"RHHK> '"""' p€4EX rocnoACTR" MH. 1792 fevniarie 25. Bucureşti.
t "iw MHX"H" HocT"HAHH G8u,8" ROEROA, MHI\OCT·1·io Eo;K·1·io
MHI\OC"r·,io Eoii<·1·io,

Vei logofăt.
M.M.B.. nr. 1 ./. 050
Orig rom „ hârtie dţfolio cu filigrcm (31x21. 5 cm.) monogrctmct domneascii
şi sigiliu inelar domnesc in chinovar. Alte exemplare originale lu 1-1. 051 şi 1-1. 052.
Bibliografie: ed.: Documente I 960, p. 160 (nr. 9./);facs.: Documente 2006. p. 113.
1

Scris cu altă cerneală.

52
t

MHI\OcT·1·io Eoii<·1·io,

Iw

1792 mai 1

MHX"H HocT"HAHH G8u,81\ ROEROA ROEROA H

rocnoA"P

·
A"R"T rocnoACTRo MH

boieriului domni<e>i mele, Alecsandru Nenciulescu
biv treti vistier, care-le prin alegerea dumnealui cinstit şi credincios boieriul
domni<e>i mele Ianache Văcărescu vei vistier, s-au orânduit a fi la treaba
înch<e>ierii semilor vistieri<e>i tării.
Pentru aceia. dar i-am dat domniia mea cartea aceasta a domni<e>i
mele, ca să-i fie casa scutită de toate orânduelile şi cererile vistieri<e>i şi să
aibă a scuti ale sale drepte bucate de vinărici şi dijmărit, să aibă a ţinea şi o
pivniţă aici, în oraşul domni<e>i mele, scutită de fumărit şi de toate alte
orândueli şi opt lude scutiţi pentru posluşaniia casii lui, cărora să li să dea şi
pecetluituri de la vistierie. Şi fiindcă după arătarea dumnealui vei vistier.
https://biblioteca-digitala.ro
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una din cele osebite trebi a vistieri<e>i fiind aceste calem, iată i-am orânduit
domniia n1ea să-şi ia şi sin1briia cea orânduită dă la vistieriie la înch<e>irea
se1nilor dupf1 cum să urn1a. încă din d01nniia domni<e>i mele cea dintâiu.
Drept aceia dar. să aibă şi el a sluji cu silinţă şi cu toată buna credinţă
la orânduita lui treabă dă a să arăta dăstoinic n1ilelor domni<e>i mele cu care
îl împărtăşin1 pentru că de nu va fi I întoctnai următoriu va fi lipsit din mila
domni<e>i n1ele.
Tot\HKO n11c"X rocnoACTB" MH. 1792 1nai 1 O.
t "iw MHXM1" HocTM-IAHH cgu.g" BO€BOA, MHI\OCT1� EotK·1�
Ianache Văcărescul vei vistier procit.
M.M.B.. nr. 25.530
Orig. rom„ hcÎrlie cl(fhlio cu filigran (3./-. 5x23 cm.) monograma domnească
sigiliu inelar domnesc Fn chinovar.

ŞI

Bibliografie: .fc1cs.: Documente 2006. p. I 14.
1

Ad. interlinear.

53.

1794 februarie 24

t Adecă eu. Nicolae ciubucceanu împreună cu soţiia mea. Mariia, dat
atn credincios zapisul mieu la tnâna sfinţi<e>i sale. părintelui arhim<andrit> şi
egun1enu sfintei mănăstiri Mihai Vodă. Precum să să ştie că având eu doaă
părechi de casă pă locul sfintei mănăstiri şi având mare trebuinţă de bani am
vândut sfinţi<e>i sale o păreche de casă întregi după cum le tocmisăm şi cu
alţii în bani 1.200, adecă o n1ie doaă sute. Însă casăle ce iaste despre
Dâmboviţă cu curtea lor i cuhniia, grajdiu i cu şopron. Însă despărţind sfinţiia
sa curtea. unde avem unul despre altu cu uluce şi cu chieltuiala sfinţi<e>i sale,
daru pentru chiriia locului ce era parale unsprezece. A doaă casă rămâne
asupra n1ănăstirii parale şasă şi pentru casa mea rămâne parale cinci.
Deci, să aibă sfinţiia sa părintele egumen a stăpâni această casă cu
bună pace fiindcă mai sus numiţi<i> bani i-am priimit toţi deplin.
Şi pentru credinţă am iscălit mai jos ca să să crează puind şi degetile
în loc de pecete. d 7>94 fevruarie 24.
Eu, Nicolae ciubucciu, vânzător.
Eu, Mariia, soţiia dumnealui, vânzătoare.
[Gheorghe ... ] 1•
M.M.B., nr. -11.389

https://biblioteca-digitala.ro

CÂTEVA DOCUMENTE PRIVIND CENTRUL ISTORIC AL BUCUREŞTILOR

99

Orig. rom .. hârtie d(fhlio cu filigran (2./xl 7 cm.). 2 semnături digitale În
cerneală.
Bibliografie: ed: Documente 1960. p. 164 (nr. 97):fcu.:s.: Documente 2006. p. I 18.
1

Semnătură autografă în lb. greacă.

54.

1794 iulie 21

t Adică eu. cel ce mai josu n1ă voiu iscăli încredinţez cu acest zapis al

mieu la mâna jupân<ului> Tonei bogasieru să să ştie că cumpărând eu de
sunt doi ani dooă căşcioare în mahalaoa Foişorului pe n1oşiia Radului Vodă.
în care şăzându până acum şi nepurtându-să cu bună orânduială spre
vecinătate de care jupân Toncea fiindu vecin vechiu şi tnegiiaş de acolo
nefiindu mulţumitu de a mea nooă vecinătate au jăluit 1nări<e>i sale. lui
Vodă. Şi am fost orânduiţi la dumnealor boieri isprav<ni>ci ol sud Ilfovu
spre înfăţişare şi de către dun1nealor s-au găsit cu cale de s-au on1nduit
dumnealui biv logofăt Agescu Ioniţă Cunescu spre cercetare în faţa locului
şi preţuirea acestor dooă căşcioare ale mele. De care mergându orânduitul în
faţa locului, unde acolo strângându-să şi preotu biserici<i> i alţi patru vechi
megiiaşi mi-au preţuit atât acele dooă căşcioare ce le 1 cumpărasen1 cât şi un
coşar i nişte lemne dă pimniţă şi trei porun1bare drept. taleri nooăzeci şi bani
nooăzeci. De care văzându eu acest felu dă bună preţuire am priin1itu de
voia mea de i le-am vândut atât casile cât şi cestelalte ne1nestii după-nprejur
cu acest numit preţ ci pentru de a fi I ştiut că această vânzare n1acar că s-au
făcut prin judecată, dar s-au făcut n1ai vârtos de voia n1ea.
Am datu acest zapis al mieu la mâna chiru Tonei ca să stăpânească
atât dumnealui cât şi copii dumnealui cu pace şi nesupărat de tot nea1nul
mieu ca unu ce de bună voia mea am vândut acest lucru (şi am şi luatu toţi
aceşti bani deplin în mâna mea) vânzându iarăşi lucru ce l-am cwnpărat tot
eu.
Şi pentru mai adevărată credinţă mi-am pus nun1ele şi degetu n1ieu în
locu de pecete ca să să crează aceasta. 1794 iulie 20.
Eu, Ilie Calmare armăşălu, sin Vladu, adeverez.
Ioan [C.C.] 2
Şi am scris eu, Scarlat logofăt, cu zisa lor.
5,'ud Ilfov
t Din luminată porunca mări<e>i sale, lui Vodă, întăţăşându-să
înaintea3 noastră amândooă părţile s-au cercetat cu de-amărunt şi măcar că
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şi I dreptatea urma a să hotără <lupe cum să arată şi în zapisu de învoire. Dar
între dânşii socotindu-să s-au aşăzat şi s-au învoit înaintea3 noastră <lupe
cum zapisul pe larg arată, care aşăzământ şi învoială ce s-au făcut fiindu cu
mulţumirea amândurora părţilor.
Arn întărit şi noi cu iscălitura aceasta. 1794 iulie 21.
Alecsandru cluciar.i .
S-au trecut în condica isprăvnici<e>i, Scarlat logofăt.
< Verso>: Două rânduri în lb. rusă. Zapisn11> vi<e>i de la 1 Vitan.
M.M.B.. nr. 12.382
Orig rom .. hârtie clţfolio cu filigran (22xl 5.5 cm.). o semnâturâ digitalâ in
cerneală. Are copie modernă nedatată.
Bibliografie: ed: Documente I 960, pp. 168-169 (nr. I 00): facs.: Documente 2006,
p. I I 8.
1

Ad. interlinear.
� Indescifrabil.
:, 'ÎHHAHHTii
.i

Semnătură autografă.

55
t

MHt\ocr°lao

Eoi1<·1·ao,

1796 mai 16

Iw €lt\€�AHAp8 HocTAHAHH M8p83 BO€ROA8 H

rocnoAAp8.

boierului domni<e>i mele, Alecsandru Nenciulescu
hiv treti vistier, care-le aflându-să slujindu sameş vistieri<e>i cu credinţă,
fără pregetare şi cu strădanie la săvărşărea poruncilor domni<e>i mele şi
trebile ţării, după a sa dreaptă slujbă ne-am milostivit domniia mea asupră-i
şi peste opt lude scutelnici, ce are a ţinea cu deosebită carte a domni<e>i
mele. Îi mai hărăzim încă lude [ cinsprezeci] 1 oameni streini şi fără pricină dă
dajde pă care găsindu-i şi cercetându-să dă ispravnici<Î> judeţilor şi fiind
2
streini cu adăvărat să le dea adeverinţă pă numele şi chipul lor ca să li să
dea şi pecete r�cn�AAsemenea să aibă a ţinea aici, în oraşu domni<e>i mele şi un scaun de
carne scutit dă erbărit şi dă alte angarii ce plătescu alte scaune, pentru care
AARAT rocnoACTRo MH
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poruncin1 don1niia n1ea dumneavoastră ispravnicilor i dumnealui vei vornicu
al politii şi altor zapcii văzându cartea aceasta a domni<e>i mele să fiţi
urn1ători întocn1ai şi nimicu mai mult supărare să nu faceţi.
Că aşa iaste porunca domni<e>i mele.
ToM1Ko m"'"X rocnOAC'TB" MH. 1796 mai 16.
ţ °iw

rll\€a"NApg HOC'T"NAHNg Mgpg3 BO€BOA", MHI\OC'TI� Eow.·1·�

Procit vei vistier.
M.M.B.. nr. 25.519
Orig. rom.. hârtie clţf()/io cu filigrcm
clomneascâ şi sigiliu inelar domnesc În chinovar.

(3../.5x23.5 cm.).

monogrwnu

Bibliografie: ed: Documente 1960, pp. I 72-1 73 (nr. 1 O-I): fc1cs.: Documente 2006,
p. 120.
1

Scris cu altă cerneală.
� Ad. interi inear.

56.
t

1797 iunie 19

lw f11\€'1"NAPg H\JlH""N'T BO€BOA H rocnoA"P 3€MI\€
E""XHCKO€ fiindcă pe un petic de loc ce era domnescu la poarta din susu a
Curţii Veche, dăspre Dâ1nboviţă şi l-am afierosit domniia mea sfintei şi
du1nnezeeşti<i> mănăstiri Mărcuţa, ce iaste între dooă poduri, unul ce intră în
domneasca curte şi altul ce trece peste Dâmboviţă. Care măsurându-se s-au
găsit în lat stânjăni patru şi jumătate, iar lungul până în apa Dâmboviţii, pe
care loc încă din ceilaltă domnie prin ştirea noastră şi cartea domni<e> i n1ele
de slobozenie ce o văzum cu leat 1 781 avgust 7 au făcut Ştefan Altăntop baş
alaiu ceauş prăvălie cafenea I stăpânindu-o în pace cu această hotărâtă chirie
să dea la mănăstirea Mărcuţa câte taleri zece pe an.
Căruia întâmplându-i-să moarte i-au rămasu nevastă şi copii asupra
cărora ne-am milostivit domniia 1nea şi acum întru a dooă domnie a
domni<e>i mele pentru hrana şi chiverniseala loru printr-această domneasca
noastră carte ca să stăpânească numita prăvălie cu locul acest8. de supt dânsa
în bună pace plătind chiriia ce să arată mai susu la mănăstire rămâind însă
MHI\OC'T·1·� Eow.·1·�,

https://biblioteca-digitala.ro

Grina-Mihaela RAFAILĂ

102

slobodă ulicioara de alăturea după lângă zidul curţii precum să află acum
pentru trecerea norodului la apă.
11 HC<np"trnHK) '""M p€4EX rOCllOACT'R" MH. 1797 iunie 19.
00
t "iw f11\E.:Î"NAp8 "iw"N8 HlJIHl\"NT EOEEOA, MHI\OCTIIO 1iOtK l IO
Procit vei logofăt.

Trecut în condică. Răducu hiv treti logofăt condicar.
M.M.B.. nr. 35.826
Orig. rom.. hcÎrtie cli(olio cu jiligran ( 3 lx2 I. 5 cm.).
clonzneuscâ şi sigiliu inelar domnesc În chinovar.

monogramu

Bibliografie: ed: Documente 1960. p. I 75 (nr. I 06):.fcics.: Documente 2006. p. 122.
I Ki\6EHt.

57

1798 iunie 15

Iw HocT"NAHN fEwpr·1·E X"Nl.JEPH BOEEOA H rocnoA"P 3EMI\E E""XHCKOE

Fiindcă locul Curţii cei Vechi cu socoteală de obşte după anaforaoa
dmnnealor veliţilor boieri s-au făcut hotărârea domni<e>i mele ca să să vânză
şi banii ce va eşi să să dea la facerea Curţii cei No<t1>ă. Din care loc
vânzându-se aceşti stânjăni patruzeci şi noă cu binaoa foişorului dăspre
partea Dâmboviţii. precun1 sănt nun1iţi n1ai jos în anaforaoa stărostii. care i
au cun1părat de la I mezat făcut din poruncă don1nească cu bună orânduială
dumnealui cinstit şi credincios boierul domni<e>i mele vei vornicu al
obştirilor Radu Golescul. Întări1n şi domniia mea ca să stăpânească numitu
boier cu bună pace atât dumnealui cât şi 1noştenitorii dumnealui având toată
voia a face orice sau a-l vinde ca un bun cmnpărător de la I mezat plătind şi
au]utorul2 cuti<e>i după orânduială. 1798 iunie 15. Vei logofăt.
Prea înălţate3 Doamne,
t După luminată porunca înălţimii 4 tale de la 25 ale trecutii lunii. lui
aprilie. ce mi s-au dat la cinstita anaforaoa dumnealui vei vornic Costache
Ghica i dumnealui vei vornic al obştirilor şi dumnealui medelnicer Arbut,
prin care mi să porunceşte ca să dau dă ştire tuturor de obşte cu publicaţie
pentru vânzarea locului Curţii rocnoA cei Vechi de aici, din Bucureşti.
Arătându-le că s-au dat de către înălţimea5 ta voie fieşcăruia ori cu totu să
cumpere acest loc sau dintr-însul părţi sau şi stânjăni mai puţin precum va
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vrea fieşcare unnător. Dar, fiind luminat<e>i porunci am orânduit telal de au
strigat la mezat acest loc al Curţii rocnoA cei Vechi întru auzul tuturor de
obşte în soroc<ul> cel orânduit al mezatului de zile patruzeci. Şi artădisind
din muştirii după obiceiu fieşcare pe câţi stânjăni au vrut şi în ce parte la
preţul cel di<n> urmă au rămas stânjăni 49, adică patruzeci şi nooă, cu binaoa
foişorului despre partea Dâmboviţii asupra dumnealui vei vornic al obştirilor
Radu Golescu stânjăni po taleri 245, piste care preţ nen1aieşind alt muşteriu
ca să mai înalţe6 pe aceşti numiţi stânjăni s-au şi haraciladisit mezatu pe
seama mai sus numitului boier cumpărător.
Drept această sumă taleri dooăsute patruzeci şi cinci. din care
scoţându-să telalăcul după obiceiu la leu po bani şase au rămas taleri 11.404,
bani 90, adică unsprezece mii patru sute patru şi bani nooăzeci. Care bani
după luminată porunca înălţimii.i tale s-au dat la facerea Curţii Domneşti cei
Arse de lângă Mihaiu Vodă prin dumnealui vei vornic al obştirilor. Ci fiindcă
dumnealui luminatu boier au crnnpărat de la mezat să roagă înălţin1ii.i tale a i 1
să da şi luminată întărire pentru mai buna stăpânire. 1798 iunie 15.
Al mării tale.
prea plecat slugă. [Panaiot Tzigara] 7.
M.M.B .. nr. 35.827
Orig. rom .. hârtie clţ/'rAio cu filigran ( 35x23. 5 cm.). sigiliu inelar domnesc in
chinorar.
Bibliografie: ed: Documente 1960, p. 1 76-1 77 (nr. 1 O 7)� fâcs.: Documente 2006,
p. 123.
1
2

3
4

Ad. interlinear.
Rupt în orig.
'ÎlH-l'bl\lt-'T€.

TuH'bi\t_tHMHH.
5
TuH'bi\t_tHMii.
6
TuHMt_t€.
7

Semnătură autografă în lb. greacă. Tradusă după ediţie.

58.

1798 iunie 15, Bucureşti

t Încredinţezu printr-acest zapis că cumpărând eu de la 1 sultan-mezat

locu în Curtea Domnească cea Veche stânjăni patruzeci şi noao despre
partea Dâmboviţii, adecă din colţul cel din afară al chioşchiului de la poarta
din sus în lungu spre poarta din jos cum n1erge liniia feţii până unde să
săvărşaşte această sumă de stânjăni (afară de uliţa ce s-au lăsat de merge la
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apă) cu anaforao<a> starostii za neguţători întărită de domn pe numele mieu.
Am \'ândut dintr-această cumpărătoare dumisale chir Ianache Gheorghiu
Scufo stânjăni unsprezece şi jumătate den colţul cel din afara fuişorului cu
binao<a> fuişorului dempreună. până unde să începe locul ce am vândut
grămăticului Ianache cu deosebit zapis tot pe această linie în lungu. iar în lat
c�ll este până în Dâmboviţă. stânjăn po taleri 245, adecă doao sute patruzeci
şi cinci. cari-i fac taleri 2.958, 45 cu cele doao parale la leu a le cuti<e>i.
adccă taleri doao mii noao sute cinzeci şi opt şi bani patruzeci şi cinci. Şi am
priimit toţi aceşti bani pă deplin în n1âna mea.
Deci. să aibă dumnealui cu ohăbnicie a stăpâni acest locu stânjăni
unsprezece şi j wnătate cu bună pace de cătră mine şi de cătră toţi ai miei
fiindcă i l-am dat de a 1nea bună voie avându-l cumpărat de la mezat chear
pentru du1nnealui.
Şi pentru mai adevărată credinţă m-am iscălit dându-i şi anaforao<a>
ca să o aibă drept senet atât dumnealui cât şi ceilalţi cumpărători de aceşti
patruzeci şi noao stânjăni. 1798 iunie 15, Bucureşti.
Radu Golescu vei vornic al obştirilor adeverez2.
< l 'erso>:

Şapte rânduri în lb. greacă şi şase rânduri în lb. rusă.

M.M.B.. nr. 35.828
Orig. rom .. hârtie c/{fhlio cufiligran (31.5x2 l.5 cm.).
Bibliografie: ed: Documente 1960, pp. I 77-1 78 (nr. I 08); fczcs.: Documente 2006,
p. 124.
1

Ad. interlinear.
� Semnătură autografă.

59
I

1798 iulie 20

Prea înăltate
Doamne,
'
Jăluescu mări<e>i tale că aflându-mă dăsăvârşit săracu cu casă grea dă
copii şi fără casă dă şădere am dat jalbă mări<e>i sale, Alecsandru Vodă
Ipsilant, cerând a fi miluit cu o fărămă dă loc ce este între cafeneaoa lui
Altăntopu şi între zidul Curţii Domneşti cei Vechi, unde <lupe cercetarea ce
au făcut dumnealui vei vomicu al obştirilor s-au milostivit măriia sa dă mi
au dat întărire ca să-l stăpânescu şi clironomul lui Altăntop nu mă
îngădueşte să-mi facu bina.
Ci mă rog mări<e>i tale să fiu orânduit ta dumnealor veliti vomici a-mi
afla dreptate că locul mieu estu al bisericilor domneşti, unde plătescu şi
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chirie. iar cafeneaoa este p[e ] 2 pământul mănăstirii Mărcuţii. Şi aceasta o fac
numiţi numai dăn pizmă şi răutate.
Şi ce va fi mila mări<e>i tale.
Robul mări<e>i tale.
Ianache. zel Mladin chiurciubaş.
Dumitale vei vornice al obştirilor să cercetezi jalba şi să ne arăţi
pricina. 1798 iulie 14. Vei medelnicer.
Yw Hocr"HAHH f€wpri€ X"Hl.J€p8 BO€BOA 11 rocnoA"P 3€MI\€ E""XHCKO€
După pliroforiia ce dă domni<e>i mele dumnealui vei vornic al obştirilor
dăm şi domneasca noastră întărire la mâinile jăluitorului acesta Ianache. zel
Mladin chirciubaşa. ca să ţie acest loc în bună pace făcându-şi pă dânsul
căşcioară de odihnă care-le să fie îndatorat a da pentru chiriia lui la el irosul
bisericilor domneşti pe tot anul câte doă ocă ceară. 1798 iulie 20. Vei logofăt.
Prea înălţate 1 Doan1ne.
După luminată porunca mări<e>i tale am făcut cercetare şi 111-ain
îndestulatu [lui] 3 că este adevărată văzând la mâinile lui şi anaforaoa
epitropi<e>i din anu trecut. leat l 797 noemvrie 1 L întărită de măriia sa.
Alecsandru Vodă Ipsilant, prin care dă în zaptu jăluitorului un locşor ce este
între cafeneaoa lui Altăntop şi între zid<ul> Curţii Domneşti cei Vechi să-l
ţie pe seama lui şi să dea la clirosul bisericii rocnoA câte una ocă ceară pe an.
Asupra căruia şi măriia ta să răverşi bogată milostivire a i-+ să da acest puţin
loc ca să-şi facă o căşcioară cât de mică. să-şi ocrotească copii şi să-i adune
după drumuri. Şi va fi -+ mări<e>i tale vecinică pon1enire. căci cei ce au
cumpărat locuri din coprisu Curţii rocnoA cei Vechi nu au a face cu acest
puţin loc ce s-au dat jăluitorului. De aceasta înştiinţez mări<e>i tale.
Şi cum va fi -+ luminată poruncă. 1798 iulie 17.
Trecut în condica Divanului.
< Verso>: Un rând în lb. greacă.
M.M.B.. nr. 35.829
Orig. rom .. hârtie dţf'olio cu filigran (19. 5xl 5,5 cm.). 2 sigilii inelare
domneşti in chinovar.

Bibliografie: ed.: Documente 1960. pp. I 79-180 (nr. 109).
1

TuH'bl\Ll,AT€.

2

Scris peste slova
� �
· Fara sens.
4
Ad. interlinear.
3

„'h".
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60

·r

180 I iunie 23

Adecă eu. Ianache cojocaru în1preună cu soţiia mea. Ana. i cu fii 1
noştri. anun1e: Manoil. Velisaru. Avgusti. Gavriil şi Iordache icu fiica2 noastră.
Mariia. care n1ai jos ne vom iscăli anume dat-am adevăratu şi credincios zapis
al nostru la n1âna dumnealui jupânului Hagi Theodosiie Gavroval. Precum să să
ştiic că la poarta din sus a Curţii Don1neşti cei Vechi. între cafeneaoa
Haivergioolui şi între locul ce are dumnealui cumpăratu întru îngrădişul mai sus
arătatei Curţi Domneşti cei Vechi. având şi eu o prăvălioară făcută cu cheltuiala
1nea pe locu bisericii domneşti largu în faţa podului ca un stânjănu şi mai bine
şi lungul până în apa Dâmboviţii dupre cum să vede locul cu chiriie dă să
plăteşte la clirosul bisericii do1nneşti pc tot anul câte una ocă ceară.
Acestu locşoru pe care este prăvălioara ca unul ce ne-an1 aflat împreună
cu socrul mieu. slujindu casii mări<e>i sale. Alecsandru Vodă Ipsilantu. şi
ajungându la proastă stare şi însărcinatul cu casă grea dă copii prin jalbă către
înălţin1ea 3 sa ain fostu făcut cerere a mi să da de pomană în stăpânirea 1nea ca
să-mi focu o prăvălioară să şăzu să mă odihnescu cu copii şi va fi mări<e>i sale
vecinică pomenire. Pentru care loc cu toate că cu vicleşugu făcându
davagilăcu un Manole portarul şi un Alăndu ca să 1ni-l ia din stăpânirea mea.
Dar, măriia sa cunoscându a lui netrebnică faptă s-au milostivit către
mine şi către copii miei şi prin anafora întărită cu luminată pecetea mări<e>i
sale 1ni l-<an1 dăruitu acestu locşoru şi am făcut această prăvălioară ce si
vede. care şi înstrimtorată fiindu-1ni. Dar spre 1nai bună întemeerea
pomenirii mări<e>i sale şi folosul copiilor cu voinţa tuturor cugetându am
făcut schimbu cu mai sus numitul Hageu Theodosiie. Adecă pentru această
prăvălioară a copiilor 1ni-au dat o prăvăliie a dumnealui ce o are pe podul
lui Şărban Vodă în dreptul casilor dă beilicu, pe locul mănăstirii RăzvanuL
de să plăteşte pe tot anul la 1nănăstire chiriie câte taleri doisprizece în doaă
căgiuri jumătate la Sfântul Gheorghe şi jumătate la Sfântul Dimitriie avându
şi dun1nealui dă cumpărătoare atât locul cât şi cheresteaoa acei prăvălii dă la
un Hristea i soţiia şi copii lui. cun1 şi taleri 350 bani gata, adecă trei sute
cincizeci. al căruia prăvălii l_ocul este în faţa podului stânjăni unul şi
iar largul în dos stânjăni [ ] 5 , vecinindu-să
jun1ătate şi lungul stânjăni [
din sus cu alte prăvălii ce le are dumnealui şi din jos. cu scaunul dă carne al
casilor dă beilicu, care bani i-am priin1itu toţi dăplinu în mâinile noastre.
Acestu schimbu fiindcă l-am făcut dă bună voinţa noastră cu ştirea
vecinilor din împrejuru şi dumnealui plătindu-şi pă tot anul acea una ocă
ceară la clirosul biseri<ci>i domneşti din Curtea cea Veche să aibă a o-+
stăpâni cu bună pace dă către noi i copii noştri şi dă către tot neanul nostru
dumnealui i fii şi nepoţi i strănepoţii dumnealui în veci, dându-i şi toate
zapisile i anaforalile ce le avem dă stăpânirea aceştii prăvălioare.

r.
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Şi cându s-au făcut acestu schi1nbu între noi au fostu multe abrază
cinstite dă neguţători faţă. care să vor iscăli mărturii.
Şi noi pentru mai buna încredinţare şi întemeere i-am dat dumisale
acestu zapis şi ne-am şi iscălitu mai jos puindu-ne şi degetile în locu dă
pecete ca să să crează. 180 I iunie 23.
[Ioan cojocar adeveresc cele de mai sus] 6 .
[Grigore Iona. n1artor] 6 .
[Hagi Sin1eon Vresa?. martor] 6 .
[Vasile Costandin, n1artor J 6 .
[Hagi Ioan Mustacov. martor] 6 .
[Eclesiarhu Curţii Don1neşti, popa Antonie întăresc] 6.
[111artur Hristo Racheru grecu J 6 .
Eu. Ana soţiia lui Ianache cojocaru. adeverezu.
Drăghicean logofăt am scris cu zisa amândurora părţilor ş1 <stmt>
1nartoru.
< Verso>: Două rânduri în lb. rusă.
M.M.B., nr. 35.832
Orig. rom .. hârtie clţfolio cu jiligran ( 35x2-l.5 cm.). o semnâturâ digitalei
cerneală.

in

Bibliografie: ed: Documente 1960. pp. I 83-1 85 (nr. 112).
I

3
4

4'hH.

TuN'bU.HMi..

Ad. interlinear.
Loc alb în orig.
6
Semnături autografe în lb. greacă. Traduse după ediţie.
5

61.

1804 iulie 24

t MHt\OCT l E01K 1·�. °iw HoCT4NAHH8 flt\€a4NAp8 °iW4N 11\J'Ht\4NT RO€ROA
H rocnoA"P 3€Mt\E E""XHCKOHE fiindcă la locul unde au fost poarta din sus a
Curţii Domneşti cei Vechi, în răspântiia dintre trei poduri mari să află o
bucată dă locu domnescu dăşchis, slobod a căruia loc periferie din porunca
noastră măsurându-să au eşit dăspre foişorul lui Hagi Theodosie stânjăni
trei, palme patru, i dăspre prăvălioară iarăşi a numitultui Hagiu stânjăni unul.
palme do<u>ă, i dăspre cafeneaoa I lui Altăntopu stânjăni patru, palme trei i pă
faţă pă lângă podu cel mare al lui Şărban Vodă stânjăni patru, palme şase.
00

0

�
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Şi fiindcă ne-am n1ilostivit domniia mea şi am hărăzit bucata aceasta
dă loc. făcându-oă danie la toţi câţi sănt vecini împrej urui acestui locu,
adecă nu numai celora ce să află alăturea cu locul acesta ci şi celor
din1potrivă dupreste poduri.
Dăm. dar acest don1nescul nostru senet la mâinile tuturor acestor
împrejuraşi ca să fie bucata aceasta dă loc a lor ohabnecu şi nestrămutat în
veci. fără de a ti 2 volnic nimeni după vren1i a face vreo bina pă dânsul ci să
fie a pururea dăşchis şi slobod.
" HC<np"RHHK) '""M p€4€X roCIIOACTR" MH. 1804 iulie 24.
Copie dupe condica Divanului. Răducu sluger.
< Verso>: Două rânduri în lb. rusă.
M.M.B.. nr. 35. 831
Copie rom .. hârtie clţ/r>lio cu .filiRrun (30. 5x2 I. 5 cm.).
Bibliografie: ed: Documente 1960, pp. 187-188 (nr. 11-/.).
I K.\X.f.EWRW.\.

2

Ad. interlinear.

62

1812 mai JO

Către slăvitul întâiul Divan şi Con1itet al Prinţipatului Valahii
de la Depertan1ent<ul> politicescu
Dupe porunca slăvitului con1itet prin zapciu vătaf de Divan s-au
înfăţişet la judecată înaintea 1 noastră Stoian telalul şi Ioniţă Lavda de aicea
cu jalba ce au dat pentru popa Hriso eclisiiarhu Curţii cei Vechi zicând că
după arderea Bucureştilor având mănăstirea Doamnii Bălaşii trei prăvălii în
dreptu ferestrelor puşcării şi arzând. prin simfoniie de zapis au făcut legătură
cu răposatul pitar Dragomir vătaf de curte al răposatului dwnnealui hiv vei
ban Manolache Brâncovean ctitorul mănăstiri<i> de au luat aceste prăvălii pe
seama lor şi le-au tăcut cu cheltuială de la dânşii ca să le stăpânească în zece
ani dupe cum zapisu pe largu coprinde.
Iar, mai în urmă arătându-să de epitrop al mănăstiri<i> popa Hriso şi cu
cuvânt că nu priimeşte acea simfoniie de zece ani dupe zorul ce le-au tăcut
neavând zapisu la îndămână ca să i-l arate i-au apucat de le-au luat chiriie pă
câte trele prăvălii 1 .400 pe un an. Iar acum găsindu-să zapisu cer să-şi afle
dreptate ca să stăpânească ei prăvăliile până la soroc de zece ani şi să li să
întoarcă înapoi2 şi bani ce li s-au luat. Arătându-ne de văzu<ră>m şi acel
https://biblioteca-digitala.ro

CÂTEVA DOCUMENTE PRIVIND CENTRUL ISTORIC AL BUCUREŞTILOR

109

zapis cu leat <1>804 octomvrie 19 dat din partea lui Dragomir pitar la mâna
lui Anăstase Lavda rachierul totul unuia din jăluitori Ioniţă Lavda, adeverit
şi de alte mărturii cu coprindere că i 3 s-au dat atât prăvăliia care o ţinea el ia
lui Ivan băcanu şi a Dimii cataru ca să le facă binalile cu cheltuiala lui şi să
le stăpânească pă câte trele binale în soroc de zece ani. dând pe totu anul
chiriia pământului la sfânta mănăstire a Do<a>mnii Bălaşii. Însă pentru
prăvăliia lui câte taleri 11 O, iar pentru cele dooă câte taleri 160 pe an şi la
soroc de zece ani să rămâie ale sfintei mănăstiri, iar mai jos zice că toată
cheltuiala ce va face să o arate drept.
Faţă fiiind şi părâtul popa Hriso, care-le tăgăduind acest zapis că este
mincinos li s-au cerut jăluitorilor să aducă de faţă pă scriitoru Costandin hiv
treti logofăt şi pă celălalt anume: Gheorghe, care să văd iscăliţi într-însul
mărturii şi ne ziseră că nu-i ştiu ei cine sănt aceia. Iar părâtu popa Hriso ne
arătă curgerea pricini<i> pe largu că pentru facerea acelor prăvălii au avut
pitar Dragomir zapis dat dar dupe moartea lui viind carte asupra molitvii lui
de la răposat banu Manolache Brâncovean încărcându-l cu purtarea de grijă
a sfintei mănăstiri [D]omnei4 Bălaşii şi cum că Dragomir n-au fost volnicit
de la dumnealui ca să dea moşiile şi acareturile mănăstiri<i> pe n1ulţi ani,
<lupe cum n-au arătat-o acea carte de am văzut-o şi noi cu leat 181 O ghenar
24. Şi în puterea acei cărţi căutând socoteala cheltuielilor numitelor prăvălii
cu Ioniţă Lavda şi cu ceilalţi care să afla stăpânind acolo s-au răfuit dându-i
şi zapisul pitarului Dragomir de l-au trimis atuncea în năuntru la răposatul
boier. Iar prăvăliile cu rugăciune li s-au dat cu chirie tot la <a>ceia plătind
chiriia de sănt doi ani după zapisile lor fără de a nu să 1nai arăta cu nici o
pâră până acum când au dat prăvăliia ce o ţinea Stoian telalul la altul în
chiriie <lupe cum ne-au îndestulat popa Hriso la aceasta cu zapisile de
închirierea prăvăliilor netăgăduite şi de jăluitori.
Deci, zapisu răposatului pitarului Dragomir care îl ţine pâră şi la mâna
lor fiind ipoptos atât din scrisul lui cât şi din sinthesis al lui pentru că zice ca
să-i arate drept şi toată cheltuiala ce va face (lucru nepotrivit cu tocmeala ce
scriie într-însul). Şi mai vârtos neaducând părâşii de faţă, nici mărturiile care
să văd iscăliţi într-însul nu este priimit la judecată acest zapis şi nici are ei
cuvânt a le cere chiriia înapoi\ care au plătit-o până acun1 cu aşăzământ de
învoială şi cu zapise făcute între dânşii. Ci de la judecată să găseşte cu cale
şi cu dreptate ca sfânta mănăstire a Doamnii Bălaşii să stăpânească aceste
prăvălii nesupărată despre jăluitori dându-le cu chiriie la oricine va vrea ca o
bună stăpână ce este acum şi pe pământ şi pe binale. Şi popa Hriso
ad[u]când4 zapisul pitarului Dragomir, care zice că i 3 l-au teslimatisit Ioniţă
Lavda la desfacerea lor atuncea cu porunca slăvitului Divan să va pedepsi
Lavda ca un plastograf ce au făcut acest zapis de acum.
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Iar hotărârea cea desăvârşit rămâne a să face de către slăvitul Divan.
<1>812 n1aiu 10.
G. F. hiv vei stolnic
[Nicolae Creţeanu] 5 .
Mihai Greceanu serdar
Costandin Orescu serdar
[Dimitrie ... f.
Costandin Greceanu, sluge/1
•

Trecut in condică, Păun condicar.
<Verso>: Trei rânduri în l b. greacă.
M.M.B.. nr. 30.511
Orig. rom .. hcÎrtie cl[fcJ/io cu filigrcm (35.5x2../.5 cm.). Are două copii moderne:
ww clin 189-1 şi o altu neclatatâ. Provine ele la Epilropiu Aşezâmintelor Brâncoveneşti.
Bihliogrt�fie: ed.: Aşezămintele 1938, pp. 160-161 (nr. 197).

-TuNi.\llNL

:; Ad. interlinear.
1
· Pătat în orig.
'Semnătură autografă în lb. greacă. Tradusă după copie.
s emnătun. autograf'e.

(i

63.
1

1812 august 29

Dă la Divan
Pe această alăturată alegere a Departamentului nerămâind odihnit
Ioniţă sin Anastase Lavda, orânduitul zapciu vătaf de Divan l-au înfăţişat şi
la Divan înaintea2 noastră cu molitfa sa preotul popa Hrisul eclisiiarhul.
Unde altu [cuvânt ] 3 şi răspuns vrednicu nu avu Lavda decât tot pricinuirile
ce au zis la Departament că tată-său i Dima catarul şi Ban băcanul ar fi făcut
aşăză1nânt cu pitarul Dragomir ce era epitrop mănăstirii Domniţii Bălaşi
pentru aceste prăvălii ce s-au arsu dăn primejdiia focului ot leat <1 >804 ca să
le I prefacă cu cheltuiala lor şi să le I stăpânească în soroc de zece ani
scăzându-să din cheltuiala chiri<e>i pentru prăvăliia tată-său câte taleri 11 O
pă an şi pentru celelalte câte taleri 160 până să vor istovi banii cheltuialele şi
apoi să dea I acea chirie până la împlinirea sorocului. Şi cum că murind tată
său mai nainte până a să îmdeplini sorocul şi neavând zapisul tocmelii la
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mână. fiind scrisorile tatăne său închise la stărostie şi silindu-i părâtul au
făcut alt aşăzământ numai pă câte un an şi cu chirie mai încărcată. Iar acum
fiindcă are zapis la mână, cerea să să urmeze după acel aşăzământ şi banii ce
au dat mai mult să li I întoarcă înapoi4•
Dar. după cercetarea ce am făcut şi noi pricinuirile lui să dovediră
neadevărate şi zapisul ce-l arată mincinos pentru că tremiţându-1 noi cu
logofeţel de Divan la dumnealui biv vei vornic Grecean Brâncoveanu!. fiind
pitarul Dragomir vechiu om al casii dumnealor şi multă vren1e vătaf de
curte, până când s-au orânduit epitropul mănăstirii. ne-au înştiinţat că
iscălitura dintr-acel zapis nu este a pitarului Dragomir nici au fost vătaf de
curte la acea vreme precum este pus în iscălitura acestui zapis. După carte
mărturie a dumnealui vornicului să cunoaşte că este adevărată arătarea
eclisiiarhului că după ce l-au orânduit răposatul banul Brâncoveanu!
epitropu mănăstirii căutând socoteala cheltuelii acelor prăvălii cu <I >oniţă
Lavda şi cu ceilalţi s-au răfuit dându-i şi zapisul cel adevărat al pitarului
Dragomir de l-au trimis în năuntru la răposatul boier. Iar prăvăliile le-au dat
tot lor cu aşăză1nânt prin zapise după cum s-au putut învoi plotin şi chiriia
de sănt doi ani fără de cârteală.
Bine, dar au judecat Depertamentul şi asemenea hotărân1 şi noi să
stăpânească mănăstirea Domniţii Bălaşii aceste prăvălii cu pace despre
Lavda i Stoian telalul şi aducând eclisiiarhu zapisul pitarului Dragon1ir care
zice că i l-au dat Lavda la desfacerea lor atunci să să pedepsească Lavda ca
un plastograf ce au făcut zapisul ce-l arată mincinos. < 1 >812 avgust 29.
Mihai Manul
Petrache Ritoridi
Iordache Golescu
N estor comisul 5.
Trecut în condică.
<Verso>: Trei rânduri în lb. greacă.
M.M.B., nr. 30.512
Orig. rom., hârtie difolio cufiligran (35x24 cm.). Are două copii moderne: unu
din 189.f. şi o alta nedatatei. Provine de la Epitropia Aşezcimintelor Brâncoveneşti.
Bibliografie: ed.: Aşezămintele 1938, pp. 161-162 (nr. 198).
1

2
3

Ad. interlinear.
1'NHAHH1''B.

Scris peste alt cuvânt.

4
1'NHAn0H.
5

Semnături autografe.
https://biblioteca-digitala.ro

Grina-Mihaela RAFAILĂ

112

64.
t

1813 iunie 24

°

MHt\OcT·1io Eo,K 1io, "iw "iw"H fEwprE K"PM.-rk R�EROA H rocnoA"P 3€Mt\€

fiindcă casa lun1inăţi<e>i sale. beizade Grigorie Suţul. prin
hrisoavele fraţilor don1ni de mai nainte care s-au întărit şi de către domniia
mea. are a ţinea patru scaune dă carne aici. în oraş<ul> domni<e>i mele.
Bucureştii. scutite dă varnă. dă erbărit şi de toate orânduelile câte au scaunele.
An1 dat dmnniia mea această carte pentru scuteala unui scaun dintr
aceste patru ca să-l aibă scutit după cun1 să coprinde mai sus. Şi poruncim
tuturor dă obşte supărare întru nimic să nu să facă.
11 HC( np"RHHK> c""M p€4€X rOCflOACTR" MH. 1813 iunie 24.
ţ "iw "iw"H f€wpr€ K"p"1,1t RO€EOA, MHI\OC'r"l'IO EottfllO rOCflOA"P ·
Vei logofăt
Biv vei medelnicer.
K""XHCKOHE

M.M.B.. nr. 1../.021
Orig rom .. hârtie dţjrJlio cu filigran (31. 5x22 cm.), monograma domnească
şi sigiliu inelar domnesc în chinovar. Un alt exemplar original la nr. 14.023.

65
t MHI\OCT·1·io

..

..

1813 iunie 24

EotK·1·io, lw lw"H l'EoprE K"pM1 rk ROEROA H rocnoA"P 3€Mt\€

fiindcă casa luminăţi<e>i sale. beizadea Grigorie Suţu, prin
hrisoavele fraţilor domni de mai nainte. care s-au întărit şi de către domniia
mea. are a ţinea aici. în oraşul domni<e>i inele, Bucureştii, cinci pivniţe
scutite de fumărit, de cămănărit, de vamă. de vinul domnescu şi de ortul
vătăşesc şi de orice dări ar fi peste pivniţe dintr-aceste cinci ca să o aibă
apărată precum să coprinde mai sus.
Pentru care poruncim dumitale vei agă i altor zapcii şi ţie vătaşe de
cărciumari, să nu faceţi vreo supărare întru nimic la numita pivniţă.
TOI\HKO rOCflOACTR" MH. 1813 iunie 24.
G""XHCKOHE.

M.M.B.. nr. 14.01-1
Orig rom.. hârtie dţjcJlio (31,5x22 cm.). monograma domnească şi sigiliu
mţjlociu domnesc în chinovar. Alte exemplare originale la nr. 14.015, 14.016 şi
31.075.
Bibliografie: ed.: Documente 1960, pp. 214 (nr. 130).
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1814 decembrie 14

t "'\ul\�cT·1·.o li�iK·i".o, Iw lw,u� f€opr€ H"P"f.rk RO€ROA H rocnoA"P 3€MI\€
E""XHCKOH€ fiindcă casa luminăţi<e>i sale. beizadea Grigoriie Suţu ot Ageşti.
prin hrisoavele fraţilor domni de n1ai nainte care s-au înnoitu şi dă către
don1niia n1ea, are a ţinea patru scaune de carne aicL în oraşn11> domni<e>i
n1ele. Bucureştii. scutite şi apărate de vamă. de erbărit, de fumăritu şi de toate
alte orândueli câte vor fi pă scaune. acestea să fiie nesupărate întru nimic.
A1n dat. daru don1niia n1ea această carte la unu dintr-aceste scaune
prin care porunci1n vameşiloru. erbariloru. fumariloru i vătafului de
n1ăcelari şi altora ce veţi fi orânduiţi cu orice trebi asupra scaunelor văzând
cartea don1ni<e>i mele supărare întru nin1ic să nu faceţi acestui scaunu că aşa
este porunca do1nni<e>i mele.
11 HC<npi.\RHHK) '"""' p€4€X rocnOACTRi.\ MH. 1814 dechemvrie 14.

t

Iw lwi.\H f€opr€ H"P"Vii RO€ROA, MHI\OCT·1·.o lioiK·1·.o rocnoA"P·

După hrisov. Răducu sluger.
M.M.B .. nr. 1-1.017
Orig. rom.. hârtie ddhlio cu filigrcm (3 lx2 l cm.) monogramei clomneascâ şi
sigiliu inelur domnesc în chinovar. Are copie modernă nedatată. Alte exemplare
originale lu nr. 1-1.019 şi 1-1.()20.

67

1816 decembrie 21

t Încredinţez cu acest zapis al mieu sfinti<e>i şi dumnezeeştii mănăstiri

ce să nurneşte Doamna Bălaşa. Precum să să ştiie că luând eu cu schimb de
la dumnealui hiv vei clucer Iordache Deşliu dooă prăvălii piste drum de la
ferestrile puşcării, care prăvălii sănt pe locul aceştii mănăstiri cu chiriie pe
an câte taleri cincisprezece pentru loc după cum să coprinde şi în apodicsis a
răposatului Dragomir hiv treti logofăt ce au fost epitrop al aceştii n1ănăstiri
de la leat 1 794 septemvrie 3.
Acum. dar ducându-mă eu de a mea bună voie vrând să mai fac
adăogire chiriia locului spre folosul sfintii mănăstiri am mai înălţat I cu taleri
şapte şi jumătate, care fac taleri 22, bani 60, să dau pe an. Care loc al
prăvăliilor măsurându-să acum cu stânjănul ce să obicinueşte acum s-au
găsit a fi faţa stânjăni [ ] 2 şi lungul stânjeni [ ] 2 .
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An1 dat şi eu acest zapis sfinti<e>i mănăstiri după cum asemenea carte
arn priin1it şi eu de la sfânta mănăstire ca să fiu nesupărat întru nimic mai
n1tdt piste numita chiriie şi să fiu volnic ca şi oricând voi vrea să prefac atât
prăvăliile cât şi alte ce-mi va fi voia, să fac de iznoavă pivniţă dă dăsuptul
prăvăliilor şi casa d-asupra lor. pe acest loc atât eu cât şi neamul mieu. Însă
ferească Dun1nezeu şi întân1plându-să a le 3 vinde să fiu bun volnic numai să
fiie şi prin ştirea epitropilor şi cu preţul ce va da alţii de va vrea sfânta
mănăstire să le cumpere, să să protimisească a le 3 răscumpăra cu acel preţ
după obiceiul pământului, iar altă supărare cun1părătorului să nu i 3 să facă.
Ci tot această chiriie ce scriie mai sus să aibă mănăstirea a lua. Care aceste
prăvălii pe de o3 parte să vecineşte cu prăvăliia lui chir Gheorghe, socrul
mieu, şi pe de alta cu prăvăliia Doamnii Bălaşăi. Şi eu să am datoriie a
îngriji pentru apa, care să scurge din dosul prăvăliilor, ca cu orice mijloc voi
şti să fac să să scurgă apa afară la pod, iar să nu curgă în curtea prăvălii lor.
Şi spre încredinţare am iscălit. 1816 dichemvrie 21.
Ioan TriiandafiL adeverez
Gheorghe biv treti a1n scris şi <stmt> martor4.
<Verso>: Cinci rânduri în lb. greacă.
M.M.B.. nr. 30.51-1
Orig rom„ hârtie dzfhlio cu fii igran (28x 19 cm.). sigiliu inelar in negru de
fiun. Are c/ouâ copii moderne: una din 189-1 şi o alta nedatată. Provine de la
Epitropia Aşe::ămintelor Brâncoveneşti.
Bibliografie: ed: Aşezămintele 1938, p. 164 (nr. 203).
l

'ÎHH'ht\U,,ff.

2

Loc alb în orig.
Ad. interlinear.
.i Semnături autografe.
3

68.

1823 ianuarie 28

Dă vreme ce viiaţa aceasta este un drum care ne duce la moarte şi un
somn dintru care ne deşteptăm numai la [ ceasul] 1 morţii şi toate ale lumi<i>
sunt trecătoare şi nestatornice ca o2 umbră şi vis precum zice Ecclisiastecul
cum toate sănt deşărtăciune afară din slujba lui Dumnezeu şi binele ce
suntem datori a face în viiaţa aceasta către fieşcare rară osăbire şi mai vârtos
către cei ce ne slujescu la neputinţele noastre cu osărdiie şi credinţă.
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Deci. şi noi aflându-ne la adânci bătrâneţe bolnav şi neputincios stând
napristan în tot ceasul înaintea3 mea zioa şi noaptea mai cu osăbire decât
toţi. Safta sluga noastră cea credincioasă. care încă din leat <l >819 după a sa
strădanie şi plăcută slujbă cu care s-au aritat din mica sa copilăriie
săvârşindu a ei datoriie însutit fiindu supusă.i robi<e>i s-au ertat împreuni cu
feciori<i> ei lăsându-i slobozi6 precum dintr-unceput este zidit omul de la
milostivul Dumnezeu ( după cu1n în cartea ce i2 s-au dat la mâna supt a mea
iscălitură şi pecete să coprinde ). Milostivindu-ne asupră-i şi acun1 spre a
împlini desăvârşit această bună şi sfânta faptă. care 1nai mult decât orice altă
faptă bună este mai priimită lui Dumnezeu fiindu slobozenie dă sufletu
robitu chipul lui Dumnezeu urn1are asemene<a> Mântuitoriului Hristos. care
ca un îndurat au mântuit pă strămoşulu nostru Adan1 din robiia vrăjn1aşului
i-am dat loculu ce încă n1ai din nainte l-am hărăzit nun1itei şi fecioriloru ei
pă care ş-au făcut şi o2 odăiţă i prăvălie nevrând a să într<ă>ina dimprejurul
nostru. Însă în lat din poarta cea n1ică dă lângă poarta cea mare din podu.
adecă din zidul casii ce ş-au făcut până în colţul Curţii dăspre ulicioară şi în
lungu din faţa podului patru stânjini năuntru. în curte. Care loc să aibă a-l
stăpâni în bună pace nesupăraţi de către nin1eni din preaiubiţ<ii> miei
clironon1i. fiindcă l-am hărăzit nun1itei şi feciorilor ei de a mea bună voie
din tot sufletul şi din toată inima pentru mai sus arătatele slujbi ce cu osăbire
au arătat în toată vremea către noi.
--,
Şi n1ai vârtos pentru plata cc tare crez şi nădăjduescu că voi avea dă Jamilostivul Dumnezeu în viiaţa dă veci. Pentru care a fi 2 ştiut i-am dat această
carte supt a mea iscălitură spre a să unna întocmai. Şi după trecerea mea din
această vremelnică viiaţă dându-i-să şi cele trebuincioase cât va trăi numita spre
hrana vieţii şi în1brăcămintea trupului tot din curtea noastră de către iubiţ<ii>
miei clironomi. precum au avut şi are şi de acum căutare în zilele noastre.
Asemene<ea> şi pentru datoriia ce are a răspunde pă la2 unii alţii
pentru care m-am făgăduit să să2 plătească de către noi ca să2 ră1nâie
slobodă desăvârşit. De vor rămânea neplătitu dă mine să să plătească tot de
către iubiţi<i> miei clirono1ni.
Iar. cându ferească Dumnezeu vreunul dintr-înşi să va ispiti a strica
această bunăvoinţă a noastră şi sfânta faptă. care după cuviinţă an1 urmat-o
har pentru sufletul mieu şi al răposatei soţi<e>i mele cei iubite din tot avutul
nostru nepăgubind pă nimini din preaiubiţi<i> noştri clironomi cu cel n1ai
puţin lucru din dreptele Iaru agoniseli. Ci încă lăsându-le tot ce avem loru
întru stăpânire mergând în ceilaltă viiaţă precum am �i venit fără a lua
cevaşi împreună, unul ca acela să nu 2 dobândească binele cel dorit_ nici
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în viiaţa aceasta, nici în viiaţa dă veci, ci să-şi petreacă toate zilele în
suspin şi păcat şi după moarte fierul şi pietrile să putrezească, iar trupul
lui să stea întregu până nu va face toate precum însumi am binevoit. Iar
care va urma şi va face toate câte dă către noi s-au arătat să-l
blagoslovească milostivul Dumnezeu şi în viiaţa aceasta şi în cea dă veci,
precun1 au blagoslovit pre A vraam, pre Isaac şi pre Iacov după cum zice
psaln1istul: ,,Fericiţi toţi cei ce sântem de Domnul şi ascultă dă părinţii
săi fericit eşti şi hine va fi 2 ţiie muerea ta ca (/ viie roditoare în laturile
casii tale, fii tăi ca nişte tine[re] 1 odrasle dă mas/ii împrejurul mesii tale
şi vei vedea pre fii fiilor tăi. Si hlagosloveniia părinţilor întăreşte casa
fiiloru. hlaf!,oslovească-i dar Împăratul ceresc pre fii ascultării precum Îi
hlagoslovescu eu întru inima mea. Si după cum îi binecuvintează si{fletul
mieu. Amin".
Şi pentru credinţă şi buna întărire am iscălit cu însuşi mâna mea. 1823
ghenarie 28.
[D.R. vornic] 7 .
M.M.B.. nr. 13 . ../73
Orig rom., hârtie dţlolio cufiligran (l9,5x29 cm.).

1
2

Scris cu altă cerneală.
Ad. interlinear.

� 'hrn ,.urn rk
-1 c�n11�C'h.

'1)rnpE�H'h
(,

7

C1\Ni�tKH.

Semnătură autografă.
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1825 martie 29, Bucureşti

Adică eu, Hagiica Velica, soţiia răposatului Hagi Theodosie
Gabrovalău, împreună cu [clironomul] 1 mieu, Iona treti logofăt, încredinţăm
cu acest adevărat şi credincios zapisul nostru la mâna dumn[ ealui] 1 Hristii
Emanuil Papazoglu2 suditu C.C. Precum să să ştie că de la răposatu soţul
mieu ră[mase dato ]rie I ca să să plătească şi peristasis al vremilor nu ne-au
ajutat nu cu1n datorie să plătim ci [ ] 1 şi adăogat cu plăţi de dobânzi grele şi
întâmplătoarele cheltuieli.
Aşadar, alt m[ai ră]mâindu-ne 1 de plata datori<e>i am făcut vânzătoare
din acareturile ce ne-au rămas de la răpo[satul ... ] 1 casile cele mari din
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Curtea Domnească Veche ce sănt zidite de răposatu pe locu moştenescu ce
l-au cu[mpărat 1ne]zat 1 la poarta din sus i precupeţăriia de alăturea. ce este
pe locu bisericilor domneşti, pentru care s[ă plă]teşte 1 chirie pe anu câte una
ocă ceară precum zapisul cumpărătorii arată. / cafeneaoa ce este alăturea
cu p[... ]riia 1 pe locul mănăstirii Mărcuţii. pentru care să plăteşte chiriia
păn1ântului pe anu taleri zece ce au fost a Altâ[ntopului] 1 şi s-au cun1părat
iarăşi de către răposatu Hagiu, soţul mieu dă la mezat precum sineturile arată.
C[ are ace] ste I acareturi de o parte să veci neşte cu chir Enache
Mimi. dă altă parte cu podul domnescu ce trec[e Dâm]boviţă 1 , iar lungul
le merge din apa Dâmboviţii şi până în faţa podului celui mare. Pentru
[aceste aca]returi I găsindu-să mai sus numitu neguţătoru muşteriu ca să
le cumpere prin bună tocmeală n[esilit] dă nin1eni. cu ştirea rudelor şi a
vecinului le-am vândut du1nnealui drept galbeni chesaro în1părăteşti.
[ade]că I galbeni cinci mii şase sute şi cinzeci. pe cari-i prin1indu-i pă toţi
dăplin în mâna noastră [ ] 1 enhirisit şi noi în mâna dmnnealui î1npreună
cu acest zapis al nostru de vânzare şi orice alte sine [turi] an1 n1ai avut pe
aceste numite acareturi.
Drept aceia, fiindcă cu aceşti bani ne-ain plătit dă dator[ie ca să] aibă
dar dumnealui chir Hristea Emanuil Papazoglu2 a le stăpâni cu bună pace de
către noi şi de [către] 1 tot neamul nostru. dumnealui. clironon1ii dun1nealui
şi tot neamul dumnealui avându-le moştenire nest[răn1L1]tată 1 în veci.
Deci. pentru mai adevărată credinţă ne-am iscălit mai JOS ca să să
crează. 1825 n1artie 29, Bucureşti.
Eu, Hagiica Velica. soţiia răposatului Hagi Theodosie
Gabrovalău vânzătoare şi neştiind carte să n1ă iscălescu am rugat pă
scriitoru dă m-au iscălit şi eu me-am pus pecetea.
3
[ ]3 .
[ ]3 .
[ ]3 .
[ ] .
1

1

1

De la4 Logofeţiia Streinilor Pricini
Dumnealui chir Hristea Emanuil Papazoglu (prin vechilul său. lvanciul
Hagi Stolo) cumpărătoru acestor binale cerând [de] 1 la Depertament
adeverirea acestui zapis au venit de faţă înaintea 5 noastră atât Hagiica
Velica, soţiia răposatului [H]agi I Theodosiie Gabrovalău cât şi clironon1ul
său, Iona treti logofăt, vânzători şi intrând în cercetare ne îndăstulară1n de
la4 numitu că au aceste binale clironomiie de la4 numitul răposat Hagi
Theodosiie şi că rămâind cu [da]torii I de la4 numitul răposat alt 1nij locu n-au
avut a le plăti decât a vinde aceste acareturi.
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De [ace] ia I cu ştirea şi priimirea vecinilor şi a rudelor şi de bună voia
lor au vândut aceste binale numi[tu ]lui I Hristii Papazoglu de la4 care-le
priimindu-şi toţi bani<i> deplin ce să coprinde într-acest zapis i-au dat [şi] 1
sineturile cele vechi <a>le acestor binale. Iar pentru rudele ce au cădere dă
protimisis zise atât vânzătoridon cât şi cumpărătorudui> prin vechilul său că
volnici sunt oricând a-i răspunde arătaţi<i> bani cu dobânda lor şi a le-i lua ei
binalele acestea.
Drept aceia spre a fi vânzarea aceasta temeinică s-au adeverit zapisul
şi cu iscălitura noastră i cu pecetea Depertamentului ca să-şi aibă tăriia şi
urmarea întocmai după cum să coprinde. < 1 > 825 iunie 17.
Mihai Cornescu vei logofăt 6 .
Opt rânduri în lb. rusă.
M.M.B.. nr. 35.836
Orig. rom .. hârtie cl{f'o/io cufiligran (39x26 cm.). 4 sigilii În negru defion.
1

Rupt în orig. Citire probabilă.
� n"n"3��r"s.
3
Semnături autografe în lb. greacă.
� Ad. interlinear.
-' 'b-rni.\HHTii.

c, Semnătură autografă.

70

1825 iunie 9

Adecă noi, cei 1na1 Jos iscăliţi Velica Hagiica, soţiia răposatului
Theodosie Gabrovalău, cu nepotul mieu, Iona, clironomul răposatului şi
al mieu, încredinţăm pă cinstita Logofeţiie pentru casele cele n1ari. ce
sănt făcute de răposatul soţul mieu pă pământ din Curtea Veche cumpărat
şi cu cafeneaoa i cu puţin locu din cafenea, care sănt la poarta din sus, ce
au fost da> Curte<a> Veche şi acum le vindem pentru datoriia răposatului
a să plăti.
După cererea ce ni s-au făcut pentru rude arătăm că alte rude până la
veri premari nu avem cărora să li 1 să cază protimisis şi să nu fie iscăliţi şi
spre a să întări zapisul de cinstita Logofeţiie dăm acest engrafon al nostru
spre credinţă. < 1>825 iunie 9.
2
[ ] .
< Verso>: Trei rânduri în lb. greacă.
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M.M.B .. nr. 35.R3../
Orig. rom .. hârtie dUc;lio cu filigran (22):16 cm.). sigiliu inelar in negru de

Ad. interlinear.
Posibil semnătură în lb. greacă.

71.

1834 aprilie 5

După punerea la cale ce s-au făcut de cinstitul Sfat şi cu cinstita Agiie
pentru 1nutarea căsoa<e>i a paznicilor de noapte ce era I clădită vremelniceşti
în piiaţă la poarta din sus înaintea2 bolţilor D. Hristea Papazou<g>lu mi s-au
dat poruncă a muta această căsoaie şi a se aşăza la locu unde au găsit cu cale
dumnealor boieri cileni ai cinstitului Sfat D. stolnicul Stancio i D. Hristofor
Salonschi şi D. arhitectonul Hartin.
După care dând înscris D. Hristodor Papazou<g>lu la cinstit Sfat că
mutarea căsoa<e>i cei vechi cum şi clădirea din nou o va face cu a dumisale
cheltuială i s-au dat voie de către cinstitul Sfat şi însărcinându-mă pă mine a
face această căsoaie clădindu-o din nou cu două paturi câş, vatră pardosită
cu cărămidă. pă dinafară zugrăvită şi alăturea scară pentru pogorât cu
piciorul la Dâinboviţă, fiind acolo vad de apă pi<n>tru obşte. acum am
săvărşit-o întoc1nai după porunca cinstitului Sfat şi a cinstitei Agii cu toată
cheltuiala mai sus nrnnitului după înscrisul ce au dat.
Şi fiindcă această căsoaie s-au făcut prin n1ine priimindu-şi meşteri<i>
plata deplin cum şi cumpăratul materialului s-au plătit până la o para
neavând a n1ai da mai sus numitului nimic.
Şi spre încredinţare am dat acest înscris. 1834 aprilie 5.
Ianalie polcovnic.
M.M.B.. nr. 35.R38
Orig. rom.. hârtie dţf"olio cufiligran (32.5x22 cm.).
1

EpE4.

2'hrn41-twrii.
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CERCETĂRI ARHEOLOGICE PE TERITORIUL CURTII
'
VECHI DOMNEŞTI DIN BUCUREŞTI
de la intersectia
Palatul voievodal Curtea Veche. Piateta
'
'
străzilor Şelari şi I uliu Maniu. Piaţa Sf. Anton
Vasilica SANDU-CUCULEA

Pentru întoc1nirea unui studiu de specialitate necesar fundamentării
intervenţii lor de reabi li tare la obiectivul de investiţii _.Restructurare şi
revitalizare urbană a Ansan1blului Curtea Veche". faza SF. în perioada 3 mai.
30 iunie 2006. în situl .. Palatul voievodal Curtea Veche , ( cod sit 179132.3 7).
unde în prezent funcţionează Muzeul .. Curtea Veche". str. Franceză. nr. 2123. în Piaţeta de la intersecţia străzilor Şelari şi I uliu Maniu şi în situl ,.Piaţa
de Flori .. (cod sit 179132.38) din Piaţa Sf. Anton s-au efectuat sondaje
arheologice. conform autorizaţiilor de cercetare arheologică preventivă. nr.
146. 14 7 şi 148/2006. eliberate de Ministerul Culturii şi Cultelor.
Scopul proiectului întocmit de Centrul de Planificare Urbană şi
Metropolitană Bucureşti. în faza P.U.Z .. a fost ca în incinta Muzeului
.. Curtea Veche··. pe străzile Şelari. Covaci. Şepcari şi Franceză să se clarifice
unele proble1ne controversate legate de săpăturile arheologice anterioare şi
eventual să se identifice I noi vestigii ale Curţii Vechi don1neşti, care au
scăpat nun1eroaselor distrugeri făcute după încetarea funcţionării acesteia.
de la sfârşitul secolului XVIII 2 până în ultima treime a secolului XX.
Sondajele arheologice. limitate ca timp şi fonduri băneşti, au fost
finanţate de Primăria Generală a Municipiului Bucureşti şi executate manual de
către o echipă de lucrători pusă la dispoziţie de S.C. Metroul S.A. În acest
stadiu. ele nu şi-au propus să epuizeze întreaga problematică legată de
istoria Curţii Vechi, această sarcină fiind lăsată etapei lucrărilor propriu-zise
1

Mulţumesc pe această cale domnului conf. dr. arhg. Panait I. Panait, care mi-a indicat
locurile cu situaţii nelămurite în săpăturile precedente.
1
Toate secţiunile arheologice şi descoperirile importante de vestigii făcute pe teritoriul
Curţii Vechi domneşti şi în exteriorul acesteia, între străzile Şelari, Gabroveni, Căldărari,
Splaiul Dâmboviţei şi Bd. 1848, în săpăturile efectuate în perioadele 1953-1962, 1967-1973
şi 2000-2006, au fost figurate şi pe un plan în format electronic de către un colectiv fom1at
din arheologii Panait l. Panait şi Vasilica Sandu-Cuculea şi arhitecţii Consuela Dumitrescu,
Minodora Trică şi Răzvan Zaharescu de la Secţia arhitectură a S.C. Metroul S.A.
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d reabilitare şi restaurare a zonei3 , cu care ocazie se va putea asigura
tiinţific şi con ervarea „in situ" a vestigiilor, în special a celor d zidări .

Figura 1. Localizarea zonei Curtea Veche pe planul Bucureştilor.
Figure 1. L 'emplacement de la zone „ urtea Veche" urle plan actuel de Bucarest.

Terenul ocupat de fosta Curt V che e află la nord de actuala Piaţă a
Unirii şi de cur ul uşor meandrat, a tăzi canalizat, al râului Dâmboviţa (Fig. 1 ).
Locul pe care s-a con truit Palatul voievodal urtea V eche a fo t odini ară
un martor de eroziune, situat la vest de conflu nţa Dâmboviţ i cu aflu ntul
3

ele 6 planşe ale proiectului ,,Re tructurare şi revitalizare urbană a An arnblului voievodal
urtea Veche" au fost depuse pentru avizare Ja Mini terul Culturii şi ultelor, în noiembri
2006, care le-a trimis pentru arhivare la In titutul Naţional al Monum ntelor I toric .
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de altădată Bucureştioara. a cărui vale a fost colmatată artificial, pe
parcursul a câtorva sute de ani, fostul ei traseu spre vărsare fiind în prezent
parţial suprapus de bulevardul I. C. Brătianu.

A. Palatul voievodal Curtea Veche
Prin1ele vestigii ale Palatului voievodal şi anume zidurile băii
construite de Constantin Brâncoveanu. au fost găsite la 13 m nord de colţul
nord-vestic al pronaosului bisericii ,,Buna Vestire'' a Curţii domneşti, cu
prilejul lucrărilor de restaurare executate între anii 1928-19354.
Pentru identificarea incintei şi clădirilor Curţii Vechi domneşti.
figurate pe documentele cartografice întocmite în scopuri militare de către
ofitcri ai armatei austriece, la finele secolului XVIIL deci la sfârşitul
Planul lui Sulzer din anul 1781 5 •
acesteia, între care mentionăm
ft1�ctionării
'
'
Planul lui Ferdinand Ernst din 1791 (Fig. 2) şi Planul Purcel din anul 1799.
sub tutela Academiei R.S.R .. în anii 1953-1954, un colectiv complex din
care a făcut parte şi arheologul Dinu V. Rosetti, a efectuat sondaje
arheologice în mai multe puncte de pe teritoriul Vechii Curţi domneşti: pe
strada Gabroveni, nr. 2, în Pasajul Francez. curtea Hanului Manuc, în jurul
bisericii ,.Buna Vestire" şi pe strada Soarelui6.
Pe actuala stradă a Soarelui7, în sondajele făcute la numerele 5, 6, 7 şi 1 O,
s-au descoperit atunci pivniţe şi ziduri din bolovani de râu lucrate în tehnici
Lăzărescu-Ionescu, Rosetti, arh. Teodoru şi colab. 1954, p. 216.
Florescu 1935, p. 9-12.
6
Lăzărescu-Ionescu, Rosetti, arh. Teodoru şi colab. 1954, p. 184-261; Rosetti 1959, p.
147-170, Fig. 37.
7
Strada Soarelui a apărut prin împărţirea Palatului domnesc ( construit de Mircea
Ciobanu şi extins la sfârşitul secolului XVI), în două părţi aproximativ egale, care au fost
apoi parcelate şi vândute pe 15 iunie 1798 când ,,s-a strigat la mezat ... fieştecare pe cîţi
stânjeni au vrut", în timpul domniei lui Constantin Hangherli. Domnitorul a dictat această
măsură de înstrăinare, datorită stării avansate de dărăpănare în care ajunsese Vechiul Palat
domnesc, denumit chiar din acea perioadă Curtea Veche, care nu mai putea fi reparat cu
mijloacele materiale modeste ale domniei, precum şi nevoii acute de bani pentru refacerea
noii reşedinţe domneşti, Curtea Nouă, ridicată de domnul Alexandru Ipsilanti pe Dealul
Spirii, imediat la sud de mănăstirea Mihai Vodă, care în timp ce era ocupată de soldaţii
prinţului de Saxa Coburg, a fost avariată de un puternic incendiu în decembrie 1789, dată
de la care aceasta mai este denumită în documentele epocii şi Curtea Arsă. (Dealul Spirii ca
formă de microrelief, vestigiile palatului Curtea Arsă şi mănăstirea Mihai Vodă, cu
excepţia bisericii şi a turnului-clopotniţă care au fost translate, au fost rase de pe faţa
pământului, în anii 1985-1986, pentru construirea Casei Poporului, azi Palatul
Parlamentului): Panait I. Panait, Cercetări arheologice la Palatul domnesc de la Curtea
Nouă din Bucureşti, în MCA, Sesiunea de rapoarte, Braşov, 1981, Bucureşti, 1983, p. 537540; Vasilica Sandu, Descoperiri arheologice pe şantierele de translare. Partea I. Bisericile
-t

5
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diferite 8• care, după cum avea să se constate la săpăturile arheologice
ulterioare. au reprezentat părţi din subsolurile cetăţii lui Ţepeş Vodă şi ale
palatului construit în timpul domniei lui Mircea Ciobanul, precum şi o
conductă de apă din secolul XVI. În anumite sondaje, au apărut piese şi
fragmente ceramice din secolele III-IV şi IX-XI d. Hr., pe unele dintre
acestea Dinu V. Rosetti atribuindu-le eronat şi secolului VI d. Hr. 9•
Aceste descoperiri au constituit fundamentul pentru elaborarea
proiectului iniţiat de Consiliul Popular al Municipiului Bucureşti, de
valorificare n1uzeistică a vestigiilor fostului Palat voievodal din centrul istoric
al Bucureştiului. decizie care a fost validată prin Hotărârea Consiliului de
Minişţri al R.S.R .. nr. 523 din 1970.
In perioada 1967-1972. s-a trecut la decopertarea tuturor zidurilor. la
evacuarea molozului şi gunoaielor din subsoluri. Cercetarea arheologică s-a
desfăşurat concomitent cu demolarea construcţiilor ridicate peste zidurile
palatului don1nesc. de la parcelarea şi vinderea lui la sfârşitul secolului
XVIII, până în prima jumătate a secolului XX.
Au fost descoperite, dezvelite în întregirne, conservate, restaurate
parţial şi valorificate muzeistic zidurile din bolovani de râu făţuiţi, încadraţi
de rânduri de cărămizi orizontale şi verticale ale Palatului construit în timpul
domniilor lui Mircea Ciobanul ( 17 n1artie 1545 - 28 februarie 1554 şi
decembrie 1557 - 21 septembrie 1559) şi a fiului său Pătraşcu cel Bun (28
februarie 1554 - 26 decembrie 1557), peste zidurile din bolovani de râu ale
cetăţii Bucureştilor clădite în anii 1458-1459 la comanda domnitorului
Ţepeş Vodă, care la rândul ei a înscris în subsol fundaţiile din cărăn1idă ale
unei fortăreţe rectangulare din secolul XIV. Au fost evidenţiate intervenţiile,
reparaţiile şi extinderile aduse Palatului voievodal mai ales în timpul
domniilor lui Matei Basarab. Grigore Ghica şi Constantin Brâncoveanu, au
fost dezvelite resturile palatului construit de don1nitorul Gh. Duca (16741678) şi identificate zidurile palatului doamnei Păuna, soţia domnitorului
Ştefan Cantacuzino (1714-1715). Au fost identificate conducte de alimentare
şi evacuare a apei, o parte din instalaţiile băii domne�ti, precum şi modul de
amenajare a părţii sudice a curţii Palatului don1nesc 0. În mai multe puncte
Schitul Maicilor, Olari, Mihai Vodă, în Bucureşti, nr. XII, 1997, p. 40-43, Fig. 8-1O).
Vinderea a continuat şi în anii următori, afectând întreaga suprafaţă a Curţii domneşti,
indiferent dacă era teren liber sau ocupat de construcţii, cu excepţia celui din jurul Bisericii
domneşti „Buna Vestire'' şi al puşcăriei domneşti. Unii dintre noii proprietari (de ex.
Manuc bei) au păstrat clădirile cumpărate, alţii, pe parcursul a câtorva decenii de la
dobândire au demolat totul până spre fundaţiile palatului, peste care au ridicat
construcţii noi corespunzătoare posibilităţilor materiale, gustului şi nevoilor fiecăruia:
Panait, Ştefănescu 1973, p. 70-73.
8
Lăzărescu-lonescu, Rosetti, arh. Teodoru şi colab. 1954, p. 205-212.
') Ibidem, p. 188, Fig. 6/1-2; p. 189, Fig. 8, Fig. 14/2.
10
Panait 1971, p. 82-87; Panait, Ştefănescu 1973, p. 5-84.
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L A

d p upr faţa Palat l r domneşti au fo t d cop rit gropi d provizii şi de
b rd i din c l l HI-IV i IX-XI d. Ir. 11

Figura 2. urt a V eh din Bucur ti, după planul lui
n''�
I - Palatul d mn
- Bi ri a domn a ă Buna V
u
./ Baia domn a ă· 5 - M num ntul din piaţa „ f.
Ro tti, arh. T odoru i c I b. I 9
Figure 2. En: mb/ du vi ux pa/ai prin i r „ urt a V? h "d Bu ·ar
(d'apr� · I plan d? F rdinand Ern ·t 1791):
1 palais du Prin·',),· 2 - .;gli prin l r „ Buna � hr "(,, L' ,man ·iation ') ;
ntoin "
3 - Gg/i ·e „ t. Antoin ",· ../ - bain · du Prin ·
- monum ni d,-;, la pia
(d'apr � Lăzăr cu-fon . ·u, Ro Iii, arh. Teodoru ?/ coli b 195../, p. l 6, Fi . -I).
11

P p cu O. 19 9 p. 5 4· abe 1971 p.
Panait, tefăne cu 1973 p. 12- l 4· Morintz 197
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*
Cercetările arheologice din anul 2006 şi-au propus verificarea. corectarea
şi completarea unor date tehnice şi istorice rezultate din săpăturile anterioare
efectuate în exteriorul Palatului voievodal ridicat de domnitorul Mircea
Ciobanul. Ele s-au desfăşurat cu Muzeul ,_Curtea Veche" deschis publicului,
din care cauză sondajele au fost limitate la câteva zone. neputând fi deranjate
circuitele de vizitare şi amenajările muzeistice existente (pavaje, poteci
pavate. borduri. etc.). Au fost trasate şi săpate numai 5 secţiuni şi 5 casete
(Fig. 3). astfel:
Secţiunea I(S I), de 7,90 x 1.00 m, cu o casetă spre vest (cas. I) de
3.70 x 1,55 m (Fig. 4) 12, s-a săpat în exteriorul sălii reconstn1ite în secolul XIX
din ziduri şi coloane refolosite de la Palat, pentru găsirea fundaţiei laturii sudice
a foişorului brâncovenesc din partea sud-estică a Palatului voievodal.
Obiectivul nu a putut fi realizat din cauza imposibilităţii demontării unei
poteci pavate aflate în capătul sudic al secţiunii. pe traseul de vizitare al
muzeului în aer liber. În schimb. s-au făcut observaţii deosebit de irnportante
privind extinderea Palatului voievodal spre sud-est şi etapele cronologice ale
acesteia.
În profilul estic al secţiunii (Fig. 20-23) s-a constatat că zidul în
elevaţie, datat după aspect în secolul XVIII. care căptuşeşte în exterior zidul
vestic ( de numai 22 cm lăţime) al sălii amenajate în secolul XIX. suprapune
la cota + 0,40 m spre nord şi de la nivelul actual de călcare al curţii
Muzeului Curtea Veche, în jumătatea sudică, două ziduri adosate. construite
în secolul XVII. Zidul din secolul XVIII. de 0,53 m grosin1e. a fost făcut din
mult mortar şi jumătăţi sau chiar sferturi de cărămizi. cu dimensiunile de
29 x 3 cm; 13 x 3 cm ; 14 x 4 cm; 14 x 4.5 cm. n1ajoritatea aşezate pe
lăţime, unele chiar oblic, în şiruri orizontale dezordonate. Zidul acesta are
ţesut, la 5,05 m spre sud de la peretele de miazăzi al Palatului. un zid spre
vest, din care s-a păstrat un ciot de 0,43 m lăţime şi O. I O n1 spre vest. Starea
de conservare a cărămizilor şi execuţia neîngrijită a lui arată o reparaţie
sărăcăcioasă, făcută cu materiale recuperate din ziduri dărân1ate, probabil în
urma uneia dintre calamitătile care au afectat în cursul secolului XVIII
această parte a Palatului voievodal. Rezidirea lui s-a tăcut peste resturile de
zidărie rămase, al căror aspect arată că sunt de fapt două ziduri. construite în
secolul XVII, în etape diferite (Fig. 4), astfel:
Zidul dinspre nord, mai vechi (notat pe plan XVII/I), orientat 9 ° NE 189° SV este adosat (raportul de adosare se observă clar pe suprafaţa sălii
din secolul XIX) de peretele sudic al Palatului voievodal.
12

Ilustraţia (desene în creion/hârtie, tuş/calc, fotografierea şi prelucrarea computerizată)
a fost realizată de Vasilica Sandu-Cuculea.
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Are 3,40 m lungime, lăţimea de 1,15 m la bază şi se ţese pe suprafaţa
sălii din secolul XIX, cu un zid de 1,02 m lăţime care se îndreaptă spre est.
A fost construit din cărăn1izi de 28 x 14 x 3,5 cm, aşezate îngrijit cu rosturi
de 1-2 cm între cărămizi şi 3-4 cm între rânduri (Fig. 21). Spre vest, (în S I
şi cas. 1) se ţese şi cu un masiv de zidărie, din acelaşi fel de cărămizi şi
mortar. păstrat pe 1.00 m lăţime, 2,40 1n lungime şi 1.20 m înălţime.
Amprenta lui pe zidul estic arată că a avut o lungime totală de 2.58 m spre
sud şi că în colţul nord-estic, dinspre Palat, a fost mai înalt (până la cota
+ OAO m de la nivelul actual de călcare al curţii Muzeului), de unde pe 0.90
m lungime coboară în trei trepte, după care pe L65 m lungime se menţine la
orizontală. La baza lui cărămizile au fost aşezate pe un strat de mortar, pus
la rândul lui pe un strat de nisip de 2 cm grosime. sub care se afla stratul
castaniu-negricios. A avut rolul unui contrafort scund. pentru a spori la bază
stabilitatea zidului estic şi probabil că a servit şi de fundan1ent pentru o
scară de acces în această parte a Palatului.
În a doua jumătate a secolului XIX porţiuni din partea sudică şi vestică
ale zidului-contrafort au fost distruse pentru a se ridica zidurile unei case şi
în prima jumătate a secolului XX. el a mai fost spart în colţul nord-vestic de
şanţul săpat pentru o conductă din metal al unei instalaţii sanitare, iar pe
centru de un alt şanţ, lat de 0,50 m la partea superioară şi de 0.35 m la bază
până la adâncimea de 0,55 m, în care era montată o conductă din tuburi de
ciment pentru evacuarea apelor uzate de la locuinţele construite peste zidurile
Palatului, ambele conducte fiind dezafectate la amenajarea 1nuzeului
"Curtea Veche". La baza şanţului pentru conducta din ciment din zidul
contrafort a mai scăpat decât un singur rând de cărămizi.
Ulterior, la sud de zidul din secolul XVII/L s-a construit prin adosare
şi cu aceeaşi orientare, un alt zid (notat XVIl/2), care a putut fi urmărit pe
5,46 m lungime, până în apropierea părţii restaurate din colţul exterior sud
vestic al Palatului. Este din cărămizi de 26 x 4.7 cm� 26 x 14.5 x 5 cm. cu
rosturi din mortar de var şi nisip, de 1-3 cm grosime între cărămizi şi 3-4 cm
între rânduri. În două locuri au fost puse pe orizontală pietre fasonate. Din
acest zid s-au păstrat în elevaţie între 3 şi 7 rânduri de cărămizi.
Cele două ziduri ridicate în secolul XVII, în etape diferite, au fost
aşezate peste o fundaţie mai veche, din bolovani de râu, orientată 0° N - 180 °
S, pe care nu o suprapun în totalitate, între ele existând o deviaţie de 9°. La
exterior, bolovanii unii sunt făţuiţi, alţii nefăţuiţi. Între aceştia, din loc în loc
sunt câte una sau două cărămizi, puse orizontal sau verticaL care au fost
prinse împreună cu bolovanii în mult mortar din var şi nisip. Fundaţia a fost
observată până în capătul sudic al S I, deci până la 7,90 m sud, de la peretele
sudic al Palatului lui Mircea Ciobanul. Talpa ei se afla la -0,65 m de la nivelul
https://biblioteca-digitala.ro
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Figure 4. Ensemble du, ieux palais princier „ Curtea Veche" de Bucare t:
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actual de călcare al curţii Muzeului "Curtea Veche" şi s-a păstrat pe 45-4850 cn1 înălţime.
A fost aşezată pe un pat de nisip, pus direct peste stratul de pă1nânt
castaniu-negricios. Sean1ănă, în privinţa aspectului bolovanilor folosiţi,
precum şi al modului de aranjare a lor în cadrul zidului, cu alte ziduri
ridicate la acelaşi Palat, în ultin1ttl sfert al secolului XVL în timpul domniei
lui Alexandru al Ii-lea Mircea (1568-15 77).
Se cuvine făcută precizarea că talpa zidului-contrafort se află la aceeaşi
adâncime cu a fundaţiei din bolovani de râu, pe care o suprapune. în elevaţie,
pe 0.20 m lăţime ( cât reprezintă în partea sudică deviaţia de direcţie între
fundaţia din bolovani şi zidul din secolul XVII/I).
În jumătatea vestică a S I a fost interceptat un zid şi o groapă
menajeră. Zidul, îngrijit executat este din cărămizi de 29 x 3 cm şi n1ult
mortar, care le acoperă aproape ca o tencuială în exterior. Se adânceşte sub 1.1O m de la nivelul de călcare al curţii 1nuzeului. Deşi este făcut din
cără1nizi de dimensiuni mari. orientarea şi situaţia lui stratigrafică îl plasează în
secolul XIX, cărămizile fiind probabil refolosite. Cercetările viitoare vor
avea de clarificat vechimea lui şi dacă a avut o legătură funcţională cu
celelalte ziduri din secolul XIX dezvelite în cas. 1.
Groapa 1nenajeră (Gr. 1), din care s-a descoperit un sector. avea 0,60 m
lungime în peretele vestic al S I şi baza în păn1ântul castaniu. la 0,74 m de la
nivelul actual de călcare al curţii muzeului. Umplutura ei formată din pământ
negricios, amestecat cu moloz. cărbune. pietre şi frag1nente de cărămidă era
suprapusă de o lentilă de moloz. Nu s-au găsit fragn1ente de vase din lut ars sau
alte materiale arheologice care să indice vechin1ea rnnpluturii ei. iar poziţia
stratigrafică arată că datează din perioada de funcţionare a Curţii Vechi.
În cas. 1, adosate de zidul-contrafort din secolul XVII/1 au apărut la
numai OJO m adîncime de la nivelul de călcare al curţii n1uzeului din anul
2006, resturi din zidurile unei case construită în a doua jun1ătate a secolului
XIX şi demolată cu ocazia restaurării Palatului voievodaL respectiv fundaţia
unui zid al casei, altul care delimita o pivniţă, precu1n şi zidăria din bolta
acesteia din care s-a mai păstrat o parte cu lăcaşul pentru coborâre. care
se făcea probabil pe o scară mobilă din lemn. Cără1nizile folosite aveau
de 26 x 12,5 x 4,8 cm iar zidul sudic, rupt al pivniţei era de 0,48 m lăţi1ne.
În partea vestică a S I, nedistrusă de şanţul pentru conducta din
ciment, între zidul-contrafort şi capătul sudic al secţiunii, s-au putut face
câteva observaţii stratigrafice (Fig. 5).
Sub un strat de balast, pus după 1990 pentru schimbarea aspectului
expoziţional al curţii Muzeului "Curtea Veche", la O,16 m adâncime de la
nivelul de călcare al anului 2006, a apărut poteca din dale de piatră de
Albeşti (de 33 x 30 x 8 cm; 38 x 25 x 6,5 cm) montată în anul 1972, la
deschiderea Muzeului. Dalele au fost aşezate peste un strat de nivelare, gros
https://biblioteca-digitala.ro
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de l 0-12 cn1. din pământ castaniu. adus din altă parte. Sub ele. pornind de
lângă zidul-contrafort. este o lentilă de circa 3 cm grosime din nisip alburiu.
întâlnită până la 1.70 m spre sud. dedesuptul ei este un strat de nisip gălbui_
de 4 cn1 lângă zid. care se îngroaşă până la 16 cm �pre sudul S I. sub care
este o lentilă de 1 cm grosime şi 40 cn1 lungitne din n1ortar. care suprapune
o lentilă continuă de moloz de 2-4 cn1 grosin1e. Această ultimă lentilă
marchează stratigrafic n1on1entul lucrărilor de demolare a construcţiilor
ridicate peste vestigiile Palatului şi de evacuare a deşeurilor rezultate. iar
lentilele şi straturile de deasupra ei sunt legate de lucrările de conservare.
.
restaurare şi an1enajare a Muzeului .. Curtea Veche .. Ea suprapune stratul
cultural n1edievaL sub care se afla un strat subţire negricios-castaniu din
secolele IX-XI d. Hr. şi stratul castaniu.
Partea superioară a fundaţiei din bolovani de râu se află la 0.1 O m sub
nivelul de călcare al potecii din dale de Albeşti.
În concluzie. descoperirea fundaţiei de bolovani de râu din S I este o
dovadă că extinderea Palatului voievodal spre sud-est. nu s-a făcut pe parcursul
secolului XVII. în două etape diferite de construcţie. aşa cum s-a crezut până
acrnn. ci în a doua jumătate a secolului XVI şi toate co1npletările. modificările
planin1etrice şi reparaţiile făcute până în secolul XVIII. au unnat acest plan.
Această parte a Palatului. unde. pe planurile topografice de la sfârşitul
secolului XVIII este figurat pridvorul de intrare. fiind dărăpănată. potrivit şi
consen1nărilor dalmatinului Deodot Baksic din vara anului 1640 13• a fost
reparată în tin1pul don1nitorului Matei Basarab. când s-a reconstruit o
încăpere cu zid din cărămidă (XVII/I), de 3.40 111 lungime spre sud. pus
peste fundaţia de bolovani de râu. pentru ca în etapa a doua de reconstrucţie
care aparţine epocii brâncoveneşti. să se ajungă cu zidul XVII/2. spre sud
până la dimensiunile celei obţinute în ultima treime a secolului XVI.
Secţiunea li (S II) de 11.35 x 1.50 n1. care împreună cu cas. 1 a
acoperit o suprafaţă de cercetare de 19. 98 m2• a fost săpată în partea
exterioară vestică a bucătăriei şi cămării brâncoveneşti. în scopul de a vedea
modul cum a fost folosit acest spaţiu în timpul funcţionării Curţii Vechi şi a
lămuri situaţia unui zid de circa 1,5 m lungime, lăsat la suprafaţa solului la
lucrările de ainenajare muzeistică din anul 1972.
După îndepărtarea stratului de nivelare. din nisip şi pietriş. pus după
anul 1990. s-a dat peste două ziduri paralele, adosate (Fig. 6), care sunt
contemporane. dar construite de proprietari diferiţi în prima jumătate a
secolului XIX. Fragmentul de zid pentru care s-a trasat această secţiune.
aparţine zidului estic, care se opreşte spre nord în zidul restaurat al cămării
domneşti. Are 0,60 m lăţime şi a fost zidit dintr-un mortar gălbui cu
rezistenţă scăzută şi cărămizi de patru dimensiuni. marea majoritate dintre
13

Panait, Ştefănescu 1973, p. 48.
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ele fiind jun1ătăţi refolosite de la Palat şi numai câteva noi. cu ditnensiunile
de 24 x 13 x 5 cm.
Zidul dinspre vest orientat 354° NV-174 ° SE. are 0.75-0.80 m lăţime
şi a fost construit dintr-un singur fel de cărămizi întregi şi fragn1entare cu
dimensiunile de 26 x 13 x 5 cm. legate cu un mortar de var mai rezistent
decât cel folosit la zidul estic. La 020 m vest de la latura sa estică. are pe
toată lungi1nea un şanţ de 0,08 m lăţime. în care se văd urmele lăsate în
mortarul crud de fibrele grinzii-tirant din len1n. putrezite ulterior. Pe traseul
tirantului. spre latura estică a zidului, era un spaţiu gol. dreptunghiular în
plan. de 0.15 x 0.20 m. în care s-au găsit două piroane de fier şi mult
cărbune de la un stâlp din lemn. carbonizat. Spre nord. traseul acestui zid se
întrerupe la un zid transversal. orientat E-V. din secolul XVII. însă continuă
şi la nord de eL în cas. 1 putându-se dezveli un segment de 0.80 lungime.
Spre vest se ţese cu două ziduri (Fig. 24). fiecare de 0.50 m lăţime. dintre
care unul este suprapus în prezent de jgheabul de scurgere al apelor pluviale.
instalat după 1970. Zidul acesta continuă şi la sud de jgheab. unde a fost
conservat la suprafaţa solului.
Zidul transversal (Fig. 25). apărut în cas. 1. in1ediat la nord de cămara
domnească. este un contrafort. păstrat pe 3.50 m lungime spre vest (capătul
vestic prezintă urme de cioplire) şi 1.35 m lăţime. În plan. la cota la care
contrafortul este păstrat în prezent. s-a observat că a fost zidit numai din
jumătăţi de cărămizi. de două dimensiuni (15 x 4,5 cm; 14 x 3 cm). Distanţa
între cărămizi şi rânduri este aceeaşi. de 1,5-2 cm. Mortarul alburiu şi foarte
rezistent, precum şi aspectul zidăriei ne conduce spre epoca lui Matei
Basarab. Spre peretele bucătăriei şi cămării domneşti. partea superioară a
contrafortului este la nivelul de călcare din acea parte al curţii Muzeului
,.Curtea Veche". Baza este în pământul castaniu. la 1.30 m adâncime de la
nivelul şapei de mozaic din partea nordică a acestui sector al muzeului.
Lungimea lui ne conduce la concluzia că. în această parte palatul extins în
timpul domnitorului Constantin Brâncoveanu a avut cel puţin un etaj
deasupra bucătăriei. Din cauza rezidirii peretelui exterior al bucătăriei şi
cămării brâncoveneşti, în timpul lucrărilor de restaurare din perioada 19671972, nu ne-am mai putut da seama, la cota la care se păstrează acum zidăria
contrafortului, de raportul între acesta şi zidurile acestor anexe ale Palatului
voievodal.
Contrafortul acesta a fost refolosit în primul sfert al secolului XIX,
prin încadrarea lui de către zidul descris mai sus.
Până la adâncimea la care s-a săpat în S II. urmele cele mai evidente
surprinse slratigrafic, în câteva mici porţiuni nederanjate, sunt cele lăsate la
0,20 m adâncime de un strat gros 8-1 O cm de cărbune, mărturie a incendiului
https://biblioteca-digitala.ro

Vasilica SANDU-CUCULEA

136

din anul 1847. care a distrus cele două case adosate. zidite după anul 1816.
în exteriorul laturii vestice a Palatului voievodal.
Palatul Gheorghe Duca

În incinta Muzeului „Curtea Veche". la 11 m nord de palatul construit
în ti1npul don1niilor lui Mircea Ciobanul şi fiului său Pătraşcu cel Bun, se
află resturi din zidurile palatului construit de către ispravnicul Şerban
Cantacuzino. la c01nanda domnitorului Gheorghe Duca ( 1673-1678). Câteva
ziduri (Fig. 7) ale Palatului. după demolarea construcţiilor ridicate peste ele
în secolul XIX. au fost conservate în aer liber prin consolidare şi acoperire
cu o şapă din mozaic (Fig. 26 ).
Secţiunea III (S III) de nwnai 4.25 x O, 75 m şi cas. 1 de 1,55 x L20 n1.
au fost trasate pentru a verifica dacă între cele două palate a existat o curte
interioară, aşa cwn apare figurată pe planul din anul 1791. a lămuri vechimea
zidului orientat EV care este acum între ruinele celor două edificii. şi a
vedea care a fost cauza formării unei crăpături atât de late în zidul sudic al
fundaţiei palatului Duca.
Stratigrafic. sub un strat de balast de 0,20 m înălţi1ne pus ca amenajare
n1uzeistică. până la 0.50 m adâncime în capătul sudic al S III şi 0.65 m în cel
nordic este un strat format în anii 1967-1970, în urma demolării construcţiilor
ridicate în secolul XIX peste ruinele Palatului voievodal, din lentile de
nivelare în compoziţia cărora predomină molozul, fragmentele de cărămidă
şi zonele lenticulate compuse din cenuşă, pământ ars la roşu sau pământ
gălbui.
S-a observat că zidul orientat EV este unul recent, de terasare, ridicat
cu ocazia amenajării Muzeului ,,Curtea Veche". Pe porţiunea cercetată, s-a
constatat că el nu suprapune un zid din secolul XIX, care figurează pe
planurile întocmite în anul 1968 14 . Are 0,50 m înălţime şi a fost construit din
6 rânduri de cărămidă, puse peste un strat de ciment gros de 1 O cm. Talpa
zidului de terasare, aflată la 0,45 m adâncime de la nivelul de călcare al
curţii din acea zonă a muzeului, precum şi lentila lui de construcţie se află în
acest strat.
Între 0,50 şi 0,80 m adâncime, este stratul medieval format din pământ
negricios amestecat cu materiale rezultate din demolările şi reparaţiile
succesive pe care le-a suportat Palatul, fragmente de la vase din lut ars, oase
de păsări, de animale (porcine, ovi-caprine), cărbuni şi rare bucăţi de cărămizi.
În cursul lucrărilor de demolare şi cercetare arheologică din perioada 1967-1972, s-a
constatat că unele ziduri din secolul XIX au fost ridicate peste altele mai vechi.
14
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Palatul construit de domnitorul Mircea Ciobanul
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Legendă
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Figura 7. Plan de ituaţie al ăpăturii arh ologic fectuate la palatul h. u a.
Figure 7. Ensemble du vieux palais princier „ urtea Veche" de Bucare ·t. Plan d� la fouill
archeologique e.ffectuee au pa/ai du prince Gheorghe hica.
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În partea superioară a stratului medievaL la -0.55 m şi la 1,00 m vest
de la latura estică a S III este o lentilă orizontală, de O, 72 m lungime din
pă1nânt ars la cărăn1iziu pe 5 cm grosime, care împreună cu cenuşa apărută
în peretele vestic al casetei a aparţinut unei vetre de foc în aer liber.
În strat. la -0,60 m. s-au găsit fragmente de la ulcioare. oale. străchini
şi farfurii din ceramică smălţuită şi nesmălţuită� precun1 şi de discuri
ornamentale din ceramică cărămizie, lucrate la roată şi decorate cu brâie
concentrice cu crestături (Fig. 48/5. 7) care datează din secolele XVI
XVII. Discurile ornan1cntale găsite la Curtea Veche sunt nesmălţuite şi
seamănă în privinţa motivelor decorative cu exemplare găsite la Mănăstirile
Radu Vodă 1 ::; din Bucureşti şi Tânganu 16 ,jud. Ilfov.
Până la -1.00 111 este un strat de păn1ânt care aparţine secolelor IX-XI
şi III-IV d. Hr.. de culoare mai negricioasă decât la cel medievaL datorată
numeroaselor bucăţi de cărbune din compoziţie.
Sub 1.00 m adâncin1e este stratul castaniu.
În partea sudică a S III şi a cas. 1. între 0,85 m şi 1,00 m adâncime s-a
interceptat colţul nord-vestic al unei locuinţe de suprafaţă (L. 1 ), cu podea
neamenajată. Deasupra podelei pământul negricios. este amestecat cu bucăţi
n1ari. arse la roşu. din lipitura pereţilor locuinţei şi fragn1ente ceramice
1naronii la exterior şi cu 1niezul negru. decorate pe toată suprafaţa cu striuri
orizontale (Fig. 48/8). care proveneau din corpul unor oale din secolele IX
XI d. Hr. Nu s-a putut realiza cercetarea ei în suprafaţă spre est, din cauza
vecinătăţii unui puţ recent. din tuburi de beton armat, cu diametru mare.
neprotejat prin acoperire. care colecta apele menajere uzate de la clădirile
din vecinătate. iar la sud de zidul de terasare era pavajul amenajării muzeistice
pe care nu am avut voie să-l demontăm. motiv pentru care nu am putut
prelungi nici S III spre sud şi a verifica dacă în spaţiul, acum liber, dintre
cele două Palate a fost o curte interioară.
Din secolele III-IV d. Hr., în S III s-a găsit un singur fragment şi
anun1e o bază inelară de la un castron sau oală, lucrată la roată din pastă
zgrunţuroasă, arsă cenuşiu.
În ju1nătatea nordică a S III a fost interceptat un sector dintr-o groapă
menajeră (Gr. 1) şi un şanţ arheologic săpat în anul 1968, la 1,60 m sud de
fundaţia sudică a palatului lui Gheorghe Duca. Groapa medievală era plină
cu materiale (moloz, fragmente de cărămizi) de la reparaţiile efectuate la
Palatul voievodal înaintea construirii palatului Gheorghe Duca. Baza ei era
la 1,35 111 adâncime de la nivelul de călcare al suprafeţei acoperite cu balast.
Partea superioară a umpluturii era suprapusă de zidul sudic al fundaţiei
15
16

Ionaşcu, Zirra 1959, p. 178, PI. LX.
Panait 1965, p. 249, 251, Fig. 11/2.
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palatului Gheorghe Duca. În umplutură s-au găsit şi fragmente ceramice.
dintre care inenţionăn1 unul din gâtul unui urcior nesmălţuit (Fig. 48/3).
Zidul laturii sudice a palatului Duca are 1.00 m lăţime şi se păstrează
pe 1.20 m înălţime totală, în care este inclusă şi şapa din mozaic făcută la
lucrările de conservare muzeistică. Este din cărămizi de 30 x 13.5 x 3 cn1�
29 x 13,5 x 4 cm şi mortar dur din var. nisip şi pietricele. cu rosturi de 1-2 cm
între cărăn1izi şi 3 cin între rânduri. În dreptul SIIL deci deasupra umpluturii
Gr. 1, s-a constatat că fundaţia aşezată peste o lentilă de 1O cm grosime din
pământ roşcat şi cărbuni. are o ruptură profundă care porneşte de la talpă,
unde are 4 cm lăţime şi ajunge la suprafaţa actuală a solului. la lăţimea de 58 cin. Aşadar cauza apariţiei acestei crăpături profunde în fundaţie a fost
instabilitatea terenului de pe suprafaţa Gr. 1, situaţie care a fost muşamalizată
de constructor. prin acoperirea un1pluturii acesteia cu un strat subţire de
pământ având con1poziţie şi culoare asemănătoare cu ale celui de pe restul
şanţului în care s-a zidit fundaţia.
Secţiunea IV (S IV). de 6.55 x O, 75 m s-a săpat până la -1 J5 m în
partea vestică şi -1 .45 n1 în cea estică. La 4,80 m E. de la capătul vestic s-a
interceptat un şanţ arheologic săpat în anul 1968 şi în capătul estic o mică
parte dintr-o groapă inedievală ( Gr. 2 ).
Stratigrafic (Fig. 8 ). sub un strat recent de balast. de 0,20 m grosime,
se află un strat de 0.22-0,25 m grosime. format din cărămizi. moloz şi
pământ. care a rezultat între anii 1967-1968. în urma demolării clădirilor
construite peste vestigiile Palatului Duca. Sub el este stratul gros de 0,200.25 m cu materiale provenite din den1olarea zidurilor Palatului Duca. Între
0,70 şi 0.85 m adâncime este un strat de nivelare din pământ. nisip şi
fragmente de cărămidă, materiale rămase pe loc de la lucrările de tencuire şi
pomostire ale parterului Palatului Duca. Acesta zace pe stratul negricios
medieval. de 0,25 m grosime, care conţine cărbuni. fragmente de cărămidă
şi de la vase din lut ars. Între 1.1 O şi 1.25 m adâncime este stratul negricios
castaniu al secolelor IX-XI d. Hr., cu materiale rare constând în cărbune.
chirpic şi fragmente de vase. Până la baza secţiunii este stratul castaniu.
În partea vestică a S IV s-a constatat că talpa fundaţiei palatului Duca era
la 1,00 m adâncime, în partea superioară a stratului negricios-castaniu. Imediat
lângă fundaţie, între 0,60 şi 0,75 m adâncime, s-a găsit o lulea turcească
fragmentară din secolele XVII-XVIII (Fig. 48/1 ), din lut ars cărămiziu,
acoperit cu vopsea roşie lustruită. Este decorată cu linii concentrice, incizate
paralel, şi cu o ştampilă de manufactură. uşor ovală având O = 7 x 8 mm şi
scriere otomană. În stânga ştan1pilei este o suprafaţă acoperită cu oxizi
turcoaz rezultaţi din şederea pipei, timp îndelungat, lângă un obiect din cupru
sau bronz, care nu a fost recuperat în săpătura arheologică.
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Între O,95-1, 1 O n1 adâncime, în stratul medieval preexistent construirii
palatului Gheorghe Duca, s-au găsit fragmente de străchini, oale şi ulcioare
smălţuite (Fig. 48/2) şi nesmălţuite, precum şi de pahare tronconice
nesmălţuite (Fig. 48/4, 6) din secolele XV-XVII, care seamănă ca formă cu
cele găsite la Mănăstirea Radu Vodă 17 şi la biserica Sf. Gheorghe Nou 18 •

zid palat
Gh. Duca
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1 m

Legendă
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Figura 8. Palatul Gh. Duca. S IV. profilul nordic.

Figure 8. Le palais Ghemxhe Duca, la section S n,: le pro.fii nord

Secţiunea V (S V) de 4,80 x 0,85 m, a fost trasată în colţul de sud-vest
al palatului Duca, în scopul verificării înregistrării pe plan, făcută în anul
1968, a zidurilor din zona scării. Împreună cu casetele 1 şi 2 săpătura
(Fig. 26-27) a însumat o suprafaţă de 21,12 m 2.
Pe porţiunea cercetată s-a corectat planul zidurilor şi s-a constatat că:
În exterior zidurile colţului sud-vestic sunt taţuite, neexistând astfel
nici un martor în faţada peretelui vestic care să indice o continuare a zidului
laturii sudice a Palatului Duca spre vest 19 �
17

Ionaşcu, Zirra 1959, p. 178, PI. L VIl/3.
Rosetti 1959, p. 163, 182, PL. CVI/ 1-2.
19
Pe ridicarea tapo pentru avizarea studiului de fezabilitate, făcută de S.C. Metroul S.A.
în anul 2005, fără colaborarea cu arheologii, zidurile palatului Gh. Duca sunt figurate greşit
spre vest şi pe terenul de astăzi al Cramei domneşti.
18
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Zidul în forma literei „L", menit să susţină scara de acces spre etaj,
construit din cărămizi de 30 x l 5J x 3 cn1, având latura dinspre nord de
0.65 m şi cea răsăriteană de 0A8 m lăţime, a fost adosat spre nord de un zid
de numai 0.50 m lăţime şi spre est de unul de LOO m lăţime;
Zidul de pe latura sudică a Palatului Gh. Duca, lat de 1.00 m, din
cără1nizi de 28 x 15 x 4 cm, are o fisură de 5cm lăţime;
Spre interiorul camerei, la numai 8 cm nord de zidul sudic, se află
adosat un alt zid. de 0A8 m spre est şi 0,56 m lăţime spre vest al cărui rost
credem că a fost acela de a sustine scara;
În zidul de pe latura ve;tică s-au folosit cărămizi de 28 x 14.5; 29 x
x 14.5şi30 x 15cm.
Palatul Gheorghe Duca nu a avut o existenţă prea lungă. Fiind avariat
la începutul secolului XVIII de un puternic incendiu. unele can1ere au fost
atunci abandonate definitiv20. La dărăpănarea lui au contribuit şi numeroasele
cutremure. dovada furnizând-o crăpăturile din fundaţiile puţin adânci şi cu
talpa pusă pe un pământ instabil. rezultat din demolările şi reparaţiile
anterioare făcute la Palatul lui Mircea Ciobanul sau în unele locuri pe stratul
medieval mai vechi. dar şi acesta insuficient tasat pentru fundarea unei
construcţii de asemenea proporţii.

B. Piaţeta de la intersecţia străzii Şelari
cu strada Iuliu Maniu
În perioada 12-22 iunie 2006, în Piaţeta de la intersecţia străzii Şelari
cu strada Iuliu Maniu, s-a urmărit descoperirea resturilor fundaţiilor turnului
Porţii de Sus a Curţii domneşti. zonă unde se crede că acesta s-ar fi aflat
potrivit unei gravuri de epocă, referitoare la prinderea domnitorului Nicolae
Mavrocordat de către armata austriacă, la Curtea Veche, în noiembrie
171621 şi a unei localizări obţinute prin suprapunerea planului Ernst. pe un
plan cadastral din perioada interbelică.
Pentru atingerea acestui scop au fost trasate 2 secţiuni şi 2 casete
(Fig. 3 ), dar care, din cauza circulaţiei auto care trebuia să deservească
activităţile cotidiene din zonă şi numeroaselor construcţii şi instalaţii edilitare
subterane, semnalate la suprafaţa carosabilului, ele nu au putut fi amplasate
în locurile cele mai probabile a conţine resturi ale fundaţiilor Porţii de Sus.
În Secţiunea I (S I), de 6,00 x 1,00 şi cas. l, care au însumat 8A3 m2
s-a constatat că toată suprafaţa cuprinsă între 0,35 şi 1,25m adâncime, de la
nivelul de călcare al carosabilului din pietre cubice, a fost răscolită de şanţuri
20

Panait, Ştefănescu 1973, p. 54-55.
- ŞerbanC.1965,p.153.
JI
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pentru instalaţii edilitare. Au fost interceptate trei conducte de ciment pentru
apă. o n1ască de ciment pentru un cablu electric, un cablu telefonic şi o
platformă din ciment dur pentru protecţia unei alte conducte edilitare.
În Secţiunea li (S II). de 4.00 x 1.1O 111 s-a săpat între 0,60 şi 1,20 m
adâncime şi s-a făcut un sondaj de 1,00 x 1.00 m până la - 2,1 O m (Fig. 28).
În jumătatea răsăriteană. între -0.45 şi 1.05 m, s-a dat de o mască şi o
platformă din ciment. precun1 şi peste un cablu telefonic iar în cea vestică de
o ţeavă din metal şi de alte două şanţuri pentru conducte edilitare. În
sondajul efectuat aproximativ pe centrul secţiunii s-a constatat că până la
nisipul aluvionar. aflat la -2.00 1n. păn1ântul a fost răscolit de un şanţ recent
umplut cu păn1ânt an1estecat cu moloz. fragmente de geam şi de cărămizi de
8 cn1 grosime. produse de fabrică în secolul XX.
În Caseta 2 (cas. 2), de L 90 x 1,00 m, de la 0,50 până la 1,15 m
adâncin1e. s-a dat ca şi în celelalte secţiuni. peste două platforme de ciment
şi o conductă din material plastic. S-a găsit .,in situ·· un ciot de 0.45 m
lăţime. 0.60 111 lungime şi 025 m înălţi1ne dintr-un zid din secolul XIX,
păstrat pe 3 rânduri de cărăn1izi cu dimensiunile de 12 x 5 cm. apărut în
jun1ătatca sudică. la -0.48 n1 de la nivelul de călcare al carosabilului. zid
care a fost distrus de construcţiile edilitare menţionate mai sus. El a fost
ridicat peste wnplutura unei gropi mai vechi, care a putut fi urmărită într-un
un sondaj (Fig. 29). unde la -1.63 m s-a dat peste un strat compact de var
granulat care continua şi la -1, 70 m, situaţie în care săpătura devenind prea
riscantă. a fost oprită. În un1plutura acestei gropi, răvăşită şi ea în secolul XX
de şanţuri pentru conducte şi cabluri s-au găsit fragmente de la vase ceramice
din secolele XVII-XVIII.
In concluzie. pe suprafaţa care a putut fi cercetată în anul 2006, la
intersecţia străzii Iuliu Maniu cu strada Şelari nu s-a găsit nici un rest de
fundatie
din secolele XVII-XVIII sau lentile de constructie
ori de demolare
,
,
._în situ". care să ofere indicii că în apropiere a existat o construcţie din
cără1nidă. care să fi aparţinut turnului Porţii de Sus a Curţii Vechi domneşti.

C. Piaţa Sf. Anton şi străzile adiacente
Cu ocazia cercetărilor arheologice întreprinse în anii 1959-1960 şi
1962 de arheologii Panait I. Panait şi Dinu V. Rosetti în fosta „Piaţă de
Flori'' (redenumită astăzi „Piaţa Sf. Anton", după numele avut în secolele
XVIII-XIX), au fost descoperite urme de locuire din secolul X d. Hr., fundatiile
,,Bisericii Sf Anton" (173 5-1847), spre str. Covaci câteva morminte din
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cimitirul care a funcţionat în jurul acesteia22, iar în extremitatea răsăriteană a
actualei străzi Franceză resturile unei uliţe podite cu bârne de lemn de la
sfârşit;1l secolului XVII şi începutul secolului XVIII 23.
In anul 1970 pe străzile din jurul Pieţei Sf. Anton s-au schimbat
conductele edilitare. Într-un şanţ săpat pe lungimea străzii Şepcari, lângă
,
trotuarul dinspre biserica „Buna Vestire. a Curţii Vechi domneşti, s-a
interceptat la 1,00 m adâncime o conductă de apă din secolul XVIIL
construită din olane, neprotejate, care se îndrepta spre Dâmboviţa24.
Tot în anul 1970, pe carosabilul străzii 30 Decembrie, (astăzi strada
Franceză), au fost săpate două şanţuri edilitare, în care au apărut vestigii de
25
zidărie, unele atribuite constructiilor
Portii
de Jos a Curtii
'
'
' Vechi .
Primul şanţ edilitar, de 1,00 m lăţime şi 1,80 m adâncime, a fost trasat
la 3,50 m nord de zidul Hanului Manuc, pentru o conductă de apă. La 4.1 O m
est, de la colţul răsăritean al gangului de intrare în Han, s-a dat peste un zid
de aproape 2 m lăţime, făcut din cărămidă subţire. bine arsă. legată cu
mortar alb-vineţiu, foarte dur. despre care arheologul Panait I. Panait a
crezut atunci că face parte din zidul de incintă al Curţii domneşti. construit
în timpul lui Matei Basarab26, zid ce fusese interceptat în săpăturile din anii
1967-1968 şi în subsolul din partea nord-vestică a Hanului27.
Al doilea şanţ edilitar a fost săpat cam pe mijlocul străziL la 9.00 m
nord de clădirea Hanului Manuc, pentru conducte de gaze. La 11.60 m est
de gangul de intrare în Han şi la -OAO m sub carosabil, s-a dat peste două
ziduri din cărămidă alăturate, despre care s-a notat următoarele: .,Zidul 1 de
1, 12-1,20 m lăţime, construit în timpul lui Matei Basarab, din cărămidă
incomplet arsă, din care pornea un zid ce marca latura sudică a turnului cu
lungimea de 5,5 m. Pe latura exterioară zidul acesta era dublat de zidul 2.
gros de 0,65-0,75 m, construit în vremea lui Constantin Brâncoveanu"" 28.
Pentru completarea datelor tehnice şi istorice rezultate din săpăturile
arheologice şi edilitare anterioare, prin cercetarea arheologică preventivă
din anul 2006 s-a urmărit: dezvelirea în suprafaţă a fundaţiilor turnului
Porţii de Jos; interceptarea traseului zidului de incintă a Curţii Vechi spre
turnul Bărăţiei şi verificarea părţii exterioare vestice a pronaosului bisericii
22

Panait I. Panait, Carnet de şantier, 1959-1960, ms; Popescu O. I 963, p. 584,
nr. I 08/4;
23
Panait 1963, p. 145-147, Fig. 4-5; Şerban C. 1965, p. 167.
24
Panait 1972, p. 9 Fig. I .
25
Babeş 1971, p. 366, nr. 29/a; Morintz 1972, p. 332, nr. 26/a.
26
Panait I. Panait, Carnet de şantier, 1969-1970, ms.
27
Panait 1972, p. 4.
28
Panait I. Panait, Carnet de şantier, 1969-1970, ms.;Panait 1972, p. 5, Fig. I.
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Figura 9. Plan de încadrare în zonă a săpăturilor din anul 2006.
Figure 9. Ensemble du vieux palais princier „ Curtea Veche" de Bucarest, place St. Antoine:
plan d'integration dans la zone desfouilles archeologiques en 2006.
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Sf. Anton, scop în care, pe străzile Franceză, Covaci şi Şepcari au fost
trasate şi săpate manual 7 secţiuni şi 2 casete (Fig. 9).
LocuL numărul redus şi dimensiunile acestor secţiuni au fost determinate
de existenţa a numeroase conducte edilitare de gaze, cabluri electrice, apă
potabilă sau reziduală, semnalate la suprafaţa carosabilului, precum şi din
necesitatea de a nu se întrerupe pe străzile respective circulaţia maşinilor
pentru aprovizionare, salubrizare, salvare, pompieri, etc.
Strada Franceză

Pentru dezvelirea în suprafaţă a vestigiilor incintei răsăritene şi turnului
Porţii de Jos a Curţii Vechi, semnalate în şanţurile edilitare săpate în anul
1970, pe carosabilul străzii Franceză, la 4 tn est de intrarea în gangul Hanului
Manuc, s-a trasat la început un şanţ (S I) de 11.50 x 1 m. în care au fost
interceptate fragmente de ziduri vechi. S-a trecut la dezvelirea lor în
suprafaţă, atât la nord cât şi la sud. prin două casete cu conturul neregulat
( cas. 1 şi cas. 2 ), fără martor între ele şi S I. Suprafaţa cercetată pe
carosabilul străzii şi pe trotuarele dinspre Hanul Manuc şi Piaţa Sf. Anton a
fost de 100,75 m�.
În timpul săpăturiloL s-a constatat că suprafaţa dezvelită a fost
străpunsă pe parcursul secolului XX de 12 şanţuri pentru instalarea unor
cabluri de forţă, conducte de gaze. apă potabilă şi apă uzată. precum şi de
câteva casete pentru construirea unor bazine şi cătnine edilitare. care au
fragmentat şi distrus n1ai mult de jun1ătate din suprafaţa zidurilor scoase la
iveală (Fig. 1O şi Fig. 3 1).
Pentru a nu deranja, deteriora instalaţiile edilitare interceptate şi a
evita accidentele de muncă, săpătura a trebuit să fie oprită. după situaţie.
între 0,60 şi 1,00 n1 adâncime.
Au fost făcute 14 sondaje stratigrafice. dar în numai 1 O dintre ele s-a
dat peste straturi nederanjate de lucrările edilitare.
Într-o minicasetă săpată în cas. l până la -1. 75 m ( cotă raportată la
trotuarul nordic al străzii Franceză). s-a constatat următoarea situaţie
stratigrafică:
Sub pavajul din piatră cubică de 0.12 m înălţime, aşezat pe un pat de
nisip de O, 1 O m grosime, pus la rândul lui pe un pat de balast de 5 cm, era un
strat gros de 0)0 m din beton ce făcea parte dintr-o platformă care s-a întins
pe circa 2/3 din suprafaţa săpăturii efectuate în 2006 (a se vedea şi profilul
C-O de la Fig. 12 şi Fig. 32). Platforma era dintr-un beton slab concentrat şi a
fost turnată probabil în anul 1970, cu scopul de a proteja zidurile descoperite
atunci, de solicitările mecanice pe care acestea trebuiau să le suporte la trecerea
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n1ijloacelor de transport pe carosabilul de deasupra lor. Sub această platformă.
până la -0. 95 1n este un strat din pământ amestecat cu mult moloz şi
fragmente de cărăn1idă rezultate de la demolarea zidurilor turnului şi a
clădirilor din imediata lui apropiere. sub care se află un strat de 0.20 m
grosi1ne din nisip fin de culoare verzuie. adus din altă parte. Între 1.15 şi
1.35 1n adâncime este un strat negricios cu rare frag1nente de cără1nidă şi
n1t1lt cărbune. care aparţine perioadei anterioare secolului XVIII. Până la
1.55 n1 adâncime se află un strat din pământ negricios-castaniu din mileniul I
d. Hr.:, sub care se află stratul castaniu-gălbui.
In caseta 2. lângă peretele răsăritean al bazinului din cărămidă dezafectat
s-a dat la OAO n1 adâncime de la carosabil (Fig. 11) şi la -0.50 m sub trotuarul
dinspre Hanul Manuc29 peste un strat gros de 0.15-0.17 m din moloz şi
fragmente mici de cărămidă. care la circa 3 m distanţă spre est cobora la
0.60-0, 70 m adâncime şi se subţia până la 0,07 n1. Molozul acesta a provenit
de la demolarea turnului Porţii de Jos. iar cota bazei lui reprezintă nivelul de
călcare al terenului. înainte de dezafectarea acestuia. Sub acest strat de
demolare se află stratul de 0.17 n1 grosime de nisip verzui. identic cu cel
găsit în sondajul prezentat n1ai sus. care a fost aşezat peste stratul medieval
negricios, de 0.20 m grosime ( devenit cenuşiu-albăstrui mâlos în apropierea
conductelor de apă din cauza rnnezelii permanente întreţinută de infiltraţii). În
sondajul tăcut până la 1.55 m adâncime. sub -0.90 m este un strat negricios.
gros de circa 0, 15-0.18 m. datând din secolele IX-XI d. Hr.. sub care se află
stratul negricios-castaniu de 0.20 1n grosime şi sub -1.30 n1. stratul castaniu.
Într-o minicasetă de sondaj săpată pe trotuarul dinspre hanul Manuc
până la 1 JO m adâncime, s-a dat la -0,55 m de la nivelul de călcare al
asfaltului trotuarului. de o lentilă de 5 cm grosin1e care conţinea mult cărbune.
sub care se aflau stratul medieval cu fragmente de cără1nidă. stratul negricios
premedieval şi stratul castaniu. Lentila de cărbune este mărturia materială
rămasă stratigrafic în urma unuia din numeroasele incendii care au distrus
această parte a Curţii Vechi domneşti.
Pe suprafaţa cercetată au apărut 21 fragmente de ziduri vechi.
începând de la 0,25, 0.28 şi OJO m adâncime de la nivelul de călcare al
pavajului din pietre cubice spre trotuarul cu Hanul Manuc şi la nun1ai 0.12
m adâncime (71,20 m cotă absolută), pe trotuar lângă peretele Hanului.
adică imediat sub stratul de beton de 8 cm peste care era turnat un strat de
asfalt de 4 cm grosime.
Cronolo�ia zidurilor (Fig. 13 ):
Pentru stabilirea apartenenţei cronologice a fragmentelor de ziduri au
fost analizate următoarele elemente: raporturile clare de ţesere, adosarc şi de
29

Trotuarul dinspre Piaţa Sf. Anton este mai sus decât cel dinspre Hanul Manuc.
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suprapunere a zidurilor. observate în 14 locuri� existenţa lăcaşurilor
grinzilor-tiranţi şi traseul acestora: orientarea cărămizilor, care în ansamblu
părea a fi aceeaşi. dimensiunile diferite ale acestora: calitatea şi cantitatea
1nortarului. S-a ajuns la concluzia că cele 21 fragmente de zidărie au
aparţinut unor construcţii din cinci etape cronologice.
I. Etapa A1alei Basarah
a. Turnul Porţii de Jos
În partea centrală a zidăriei dezvelite în strada Franceză, nr. 62. se află
un rest de zid. păstrat pe 4.80 x 1.60 m. din cărămizi de 27 x 15 x 4 cm, cu
rosturi de 0.5-3 cm între cărămizi şi de 2-3 cm între rânduri. Mortarul din
var. nisip şi pietricele este foarte dur şi de culoare alburie. Baza păstrată a
acestui zid este la -1.57 m, dar nu ştim dacă aceasta este cea adevărată sau
cea păstrată. după ce s-a montat pe sub porţiunea rămasă din el. o conductă
din cin1ent pentru ape n1enajere uzate. Într-un sondaj am constatat că această
conductă are diainetrul de 1.00 m. iar partea ei superioară se află la 1.87 m
adânci1ne, de la nivelul de călcare al pavajului carosabilului. În partea
vestică a acestui zid. au rămas urmele colţilor cupei excavatorului. într-un
început de ruptură de formă albiată ( 1.00 x 2.00 m, până la -1.05 m), ca
dovadă că în planul iniţial al constructorului edilitar era distrugerea acestui
zid. Probabil la intervenţia arheologilor de la Muzeul de Istorie a oraşului
Bucureşti. s-a oprit distrugerea zidului. conducta montându-se într-un tunel
săpat pe sub el. Zidul acesta reprezintă singura parte rămasă )n situ'' din
prin1ul turn al Porţii de Jos. ridicat în timpul don1nitorului Matei Basarab
(1632-1654). care potrivit informaţiilor documentare a fost distrus în anul
1692 de explozia prafului de puşcă, provocată de un trăznet 30.
h. Zidul de incintă
Din zidul de incintă al etapei Matei Basarab, pe trotuarul dinspre
Hanul Manuc a scăpat un fragment de 1,20 m lungime, care şi acesta a fost
rupt recent în două părţi de un şanţ edilitar acoperit cu un rând de cărămizi
(Fig. 41 ). Fragmentul se află între zidul sud-vestic al turnului brâncovenesc
şi construcţia-anexă a acestuia, fiind cu cele două în raport de adosare. Are
1,53 m lăţin1e, talpa lui se află în partea superioară a stratului medieval, la
nwnai 0,75 m adâncime de la nivelul de călcare al asfaltului trotuarului iar
partea superioară a fost păstrată la -0,25 m. Cărămizile sunt de 30 x 15,5 x
3.5 cm sau 30 x 15 x 3 cm, iar rosturile dintr-un mortar foarte dur, de
culoare alburie, îacut din mult var şi micropundişuri, au 1,5-2 cm între
rândurile de cărămidă. Dimensiunile cărămizilor din acest rest de zid de
incintă sunt mult mai mari decât cele de 28 x 14 x 4 cm găsite în săpăturile
30

Panait, Ştefănescu 1973, p. 58.
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arheologice efectuate în anii 1967-1968, în fragmentele de zidărie atribuite
incintei lui Matei Basarab, înglobate în zidurile subsolului clădirii Tribunalului
criminalicesc31 ( construită în vremea domnitorului Constantin Mavrocordat),
construcţie care a fost inclusă de Manuc Bei. între anii 1804-1806 32, în hanul
care-i poartă numele.
Direcţia lui. care a făcut într-un anumit loc şi sub un anumit unghi
joncţiunea cu traseul segn1entelor interceptate în subsolul Hanului Manuc,
arată un perimetru 1nai n1ic al Curţii don1neşti în timpul lui Matei Basarab.
II. Etapa ( 'onstantin Brâncoveanu
a. Turnul Porţii de Jos
Restul de zidărie. ră1nasă din turnul lui Matei Basarab a fost încadrat.
prin adosare în fundaţie şi apoi prin zidire peste el, în noul parament al
turnului. păstrat astăzi pe circa 0.20 n1 înălţime (Fig. 33-34). reconstruit în
ti1npul doinnitorului Constantin Brâncoveanu.
În profilele n1ajorităţii spărturilor în ziduri făcute la săparea şanţurilor
edilitare. au apărut câte două lăcaşuri paralele, găsite de noi pline cu pământ.
după putrezirea grinzilor-tiranţi din lemn, încorporate în timpul zidirii în zidăria
crudă. pentru consolidarea acesteia. Lăcaşurile sunt de formă pătrată sau
dreptunghiulară în secţiune. Cele din zidul de pe latura estică au I = 18 cm şi
Î = 14 cm (Fig. 35-36)� pe latura sudică sunt pătrate în secţiune, cu latura de
18 cn1 (Fig. 39)� pe latura apuseană (lăcaşul de la vest are l = 18 şi Î = 19 cm
iar cel de la est are I = 18 şi Î = 14 cm (Fig. 3 7) şi lăcaşurile de pe latura
nordică au I = 20 şi Î = 15 cn1 ( Fig. 34 şi Fig. 3 8).
Spaţiile tiranţilor şi traseele lor au ajutat la stabilirea apartenenţei şi
cronologiei numeroaselor fragn1ente de ziduri în care se aflau. Analiza
zidurilor. nun1eric cele mai n1tilte în care aceste lăcaşuri erau prezente, a dus
la concluzia că cioturile respective se aseamănă şi din punct de vedere al
con1poziţiei şi rezistenţei scăzute a mortarului folosit. dimensiunilor cărămizilor
şi execuţiei mai puţin îngrijite.
Prin urmărirea traseelor tiranţilor şi transpunerea lor pe planul topo,
s-a constatat că ele formează două dreptunghiuri înscrise.
La trei dintre fragmentele de fundaţie care aveau tiranţi, s-au păstrat
intacte ambele feţe ale zidului, situaţie care a ajutat la măsurarea grosimii
acestora: fundaţia pe latura estică, avea în colţul sud-estic între 2,00 şi 2J0
m lăţime� cea de pe latura sudică 1,80 m lăţime, iar cea de pe latura nordică
1,84-1.90 m lătime.
'
Cu ajutorul traseului tiranţilor şi al zidurilor la care s-au păstrat
ambele feţe, s-a încercat o reconstituire a planului turnului Porţii de Jos. A
31

32

Panait 1972, p. 4.
Panait 1972, p. 3
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rezultat o formă dreptunghiulară spre trapezoidală, care a avut laturile
exterioare nord-estică şi sud-vestică de 8,00 m lungime, latura sud-estică de
7,00 n1 şi cea nord-vestică de 720 m. Spaţiul interior de tranzit avea
minimum 3.36 m lăţime şi 4,00 m lungime.
Fragmentele care fac parte din această formă rectangulară de zidărie,
încadrează restul de zid lucrat din cărămizi de dimensiuni mai mari şi mortar
foarte rezistent. pe care în trei locuri, îl adosează în partea inferioară
(fundaţie) şi îl suprapun la partea superioară în parament. Această situaţie
arată stratigrafic. cât se poate de clar că zidul central este mai vechi iar
zidurile exterioare. cu tiranţi aparţin ultimei etape de reconstrucţie a turnului.
Pe laturile de est şi vest ale fundaţiilor turnului brâncovenesc s-au
păstrat cioturi de zidărie de la contraforţii care susţineau poarta. mai bine
păstrate fiind cele de pe latura estică. În colţul sud-estic (lângă Hanul Manuc ).
cărămizile de 26 x 13.5 x 4 cm pentru contrafort. sunt ţesute în formă de
rozetă cu zidăria de pe latura estică a turnului.
Suprapus de o conductă de apă din olane şi la sud de aceasta a scăpat
de la distrugerea şanţurilor edilitare un zid lucrat mai puţin îngrijit din
cărămizi întregi de 27 x 14 x 4 cn1; 27 x 14.5 x 3.5 cm şi fragmentare. din
care unele, au fost pur şi simplu aruncate într-un mortar cu nisip. pietricele şi
mult var, asemănător celui din zidul vestic al fundaţiei turnului brâncovenesc.
Talpa lui este la -1.25 m. Din el se mai păstrează 4-7 rânduri de cărămizi
care au fost zidite peste o dărâmătură groasă de 0.35 111 formată din moloz.
mortar şi fragmente de cărămidă. Probabil că rolul lui a fost acela de a oferi
rezistenţă şi stabilitate spre interior zidurilor turnului brâncovenesc. reconstruit
pe un teren deranjat de explozie. având totodată şi rolul unui pavaj rezistent
la trecerea vehiculelor grele. cu tracţiune ani1nală.
b. Zidul de incintă
Sub trotuarul de lângă Hanul Manuc, spre colţul sud-estic al resturilor
..
turnului Porţii de Jos, tăiat de .,Casa Zapciilor . s-a dat peste un fragn1ent de
zid, care în privinţa dimensiunii cărămizilor, aspectului şi rezistenţei
mortarului, precum şi al tehnicii de zidărie seamănă cu celelalte ziduri ale
turnului Porţii de Jos din epoca brâncovenească. Pe latura lui vestică s-a
putut observa că în partea inferioară, între el şi zidul turnului există un
spaţiu gol, de 0,03-0,05 m lăţime. acoperit deasupra de cărămizi legate cu
mortar. Un spaţiu gol, de 0.20 m la vest şi de 1 cm la O. 90 1n spre est. este şi
între el şi fundaţia "Casei Zapciilor''. Talpa lui se află la -1.00 m de la
nivelul de călcare al trotuarului şi zace pe un pământ castaniu-negricios.
Situaţia stratigrafică surprinsă arată că acest zid exista atunci când s-a
început reconstrucţia turnului brâncovenesc şi în plus, el a fost integrat. de la
cota -0,30 m de la nivelul de călcare de astăzi al trotuarului (71,02 n1 cotă
absolută), în noua fortificaţie, situaţie indicată şi de cărămizile zidite peste
el, care pe cele două-trei rânduri, câte s-au mai păstrat sub trotuarul actual
https://biblioteca-digitala.ro
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(până la --0.12 m. adică 71,20 cotă absolută), se ţes cu cele din paramentul
turnului (Fig. 43). la fel ca cele care încadrează restul de zidărie din turnul
lui Matei Basarab. El exista către sfârşitul secolului XVIIL când a fost
definitiv scos din uz prin construirea __ Casei Zapciilor" în timpul domnitorului
Nicolae Mavrogheni ( 1786-1791 ) 33.
Prin măsurători topo electronice pe teren 34 _ s-a constatat că direcţia
acestui ciot de zid nu coincide spre sud, cu aceea a incintei brâncoveneşti
reperate în săpăturile din anii 1967-19683 '.i şi marcate în pavajul actual din
curtea Hanului Manuc (Fig. 19). Este posibil să fie vorba de aceeaşi incintă.
care în apropierea turnului a avut o frângere a traseului. undeva în sectorul
distrus cu ocazia construirii pivniţelor „Casei Zapciilor".
c. ( 'onstrucţii-anexe turnului
Pe latura nordică se află, adosată. o platformă de zidărie ( Fig. 42 ), care
a aparţinut fundaţiilor unei case a scării de acces în foişorul turnului
brâncovenesc. Ea a fost fragn1entată şi distrusă parţial de şanţuri pentru
instalarea unor conducte de gaze şi cabluri electrice.
Între zidul turnului şi cărăn1izile acestei construcţii. adăugate ulterior,
este un spaţiu de 3-4 cm lăţime. plin cu mortar de var. Talpa zidăriei se află
peste stratul de nisip fin gălbui-verzui adus, la -0. 95 1n de la nivelul
carosabilui actual. Din fundaţie s-au păstrat 5 rânduri de cărămizi, legate cu
acelaşi n1ortar slab ca şi zidurile fazei brâncoveneşti de reconstrucţie a
turnului. În colţul sud-vestic spre zidul turnului. al 6-lea rând este format din
cărămizi puse pe cant. din care s-au păstrat numai trei bucăţi. Latura vestică
a construcţiei-anexă are 1,33 1n lungime şi se închide cu cea nordică în
unghi obtuz. mărturie fiind un ciot de zid „în situ'' scăpat de la distrugerea
provocată de un şanţ pentru o conductă de gaze.
Pe suprafaţa platforn1ei este un spaţiu dreptunghiular gol. de 0.45-0.47 m
lăţin1e, care are pe latura dinspre turn şi pe cea vestică câte un rând de
cărămizi late de 15,5 cm, puse pe lăţi1ne, zidite în jurul unui cofrag din
scânduri ale căror nervuri s-au păstrat în mortarul care acoperă ca o
tencuială pereţii verticali ai acestui spaţiu. În capătul vestic s-au găsit câteva
cărămizi căzute iar către cel estic se afla un fragment de zidărie format din
patru rânduri de cărămizi pe cant, legate cu mortar slab concentrat, care a
căzut acolo. în acea poziţie, când a fost demolat turnul.
Pe latura sud-vestică a turnului, la 1, 10-1,30 m distanţă de aceasta.
este o altă platformă de zidărie de 1 J 5 x 3, 70 m, care provine de la o
construcţie brâncovenească, aflată în interiorul curţii domneşti, scoasă din
13

Panait, Ştefănescu 1973, p. 69.
Măsurătorile topo la săpăturile din anul 2006 au fost făcute de o echipă de la S.C.
Metroul S.A.
15
Panait 1972, p. 5, Fig. I.
14
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uz şi distrusă prin zidirea ,,Casei Zapciilor". Cărămizile sunt de 28 x 14 x 4 cn1
însă mortarul gălbuL slab concentrat seamănă cu cel existent în celelalte
ziduri brâncoveneşti din apropiere. Partea superioară păstrată este la -0,28 m
şi talpa la -1,30 m de la nivelul de călcare al trotuarului. Are latura dinspre
turn făţuită şi la zidirea ei a fost scos din uz zidul de incintă construit în
vremea 1 ui Matei Basarab, din care a fost păstrată o mostră.
Pentru cunoaşterea mijloacelor materiale cu ajutorul cărora a reuşit
Constantin Brâncoveanu să finalizeze numeroasele construcţii ridicate în
timpul domniei sale, credem că analiza structurală a fragmentelor de zidărie
rămase din fundaţiile şi paramentul turnului Porţii de Jos, poate contribui şi
ea, într-o mică măsură, la conturarea unor concluzii privitoare la acest
aspect al epocii brâncoveneşti.
Prezentarea se referă la din1ensiunile cărămizilor. compoziţia şi rezistenţa
mortarului, tehnica de zidărie şi alte elen1ente particulare care nu au fost
încă atinse în acest raport. Zidul estic al fundaţiei turnului brâncovenesc. pe
porţiunea adosată care s-a păstrat la răsărit de zidul Matei Basarab are talpa
la -1 AO m. A fost zidit din jumătăţi şi cărămizi întregi de 25,5 x 15,2 x 4 şi
26 x 13 x 4 cm. Pe orizontală cărămizile întregi sunt aproape lipite între ele.
însă cele fragmentare sunt rare şi cu foarte mult mortar între ele. Rosturile
dintre rândurile de cărămizi au 2-4 cm grosime. În partea distrusă pentru
instalarea conductei de ape uzate a scăpat un fragment-martor. în care se vede
cum grinda-tirant din interior a fost racordată cu cea din exterior (Fig. 34).
Zidul estic, păstrat până la -0,25 m de la nivelul de călcare al
carosabilului, tăiat spre colţul sud-estic de un bazin edilitar din cărămidă. în
prezent dezafectat a fost făcut din puţine cărăn1izi întregi de 26 x 14 x 4:
20 x 13,5 x 4 cm. Majoritatea cărămizilor sunt 2/3, jumătăţi de 14,5 x 3,5;
12 x 3,5; 13.5 x 4,5 cn1 sau chiar sferturi. Mortarul se macină uşor. are
culoarea gălbuie şi a fost făcut cu var puţin. păstrat acu1n sub formă de
granule, mult nisip şi pietriş. Rosturile sunt de 1,5 cm între cărămizi şi 4 cn1
între rânduri. Are laturile exterioare, vestică şi estică, făţuite şi acolo mortarul
acoperă cărămizile. Zidul are în treimea vestică o crăpătură lată de 1 cn1,
plină cu mortar, care a putut fi urmărită până la -0,85 m. Cărămizile de la
vest de crăpătură sunt în dreptul rosturilor zidului dinspre est. Pe linia verticală
a crăpăturii, nu s-a observat nici o cărămidă întreagă, ruptă şi căzută mai jos
în porţiunea vestică. Talpa părţii estice a zidului este la -1,25 m iar a
porţiunii de la vest de crăpătură la -1, 15 m de la nivelul carosabilului. Talpa
părţii vestice, neîngrijit lucrată, este mai îngustă cu O,15 m decât partea
superioară păstrată a zidului, care parcă se evazează. Spre colţul interior
sud-estic faţada are un aspect neîngrijit (Fig. 40) şi nu se ţese cu zidul sudic
al fundaţiei turnului. După aspect, porţiunea vestică lată de 0,20-0,50 rn nu
este o ruptură a fundaţiei, ci un alt zid, adăugat în timpul lucrărilor pentru
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îngroşarea zidului estic spre interior. la care s-au folosit numai jumătăţi de
cărătnizi de 14 x 4 cm.
Zidul de pe latura sudică a turnului este păstrat până la -0, 17 m
( 71.15 cotă absolută), sub nivelul de călcare al trotuarului spre Hanul Manuc.
Talpa lui este la -1,45 m de la nivelul trotuarului şi -1,35 m de la carosabilul
de lângă bordura trotuarului şi este cu 0,20 m mai jos decât porţiunea
adăugată a zidului estic. An1bele feţe ale lui, arată o zidire îngrijită a
cărămizilor. acoperite parţial cu n1ortar. Cărămizile sunt de 26 x 14 x 3.5
cm; 26 x 13,5 x 3,5 cm; 16 x 4.2; 13 x 4; 12 x 4 cm. S-au folosit mai multe
cără1nizi întregi decât ju1nătăţi sau sferturi. Mortarul este gălbui şi conţine
pe unele suprafeţe 1nai n1ult nisip, pe altele mai multe pietricele. Partea
superioară a spaţiilor goale ale tiranţilor se află la -0,87m (Fig. 39).
Zidul de pe latura vestică. acum distrus în cea mai mare parte. a fost
lucrat într-o tehnică n1ai îngrijită, din cărămizi de 26 x 13,5 x 3,5; 27 x 13,5 x
x 3.5 cn1. În 1nijlocul lui sunt jumătăţi de cărămizi cu lăţimea de 15 cm şi
una chiar de 18 cn1. Cărămizile sunt de o calitate mai bună (un lut n1ai bine
f'r[1n1c1ntat şi ars), decât cele folosite la restul zidurilor etapei Brâncoveanu.
Mortarul conţine mult var. este alburiu şi mai dur. În extremitatea vestică a
scăpat de la distrugere o mică porţiune dintr-o faţadă originală. nedistrusă,
unde se vede că zidul a fost acoperit cu mult mortar. În partea superioară, o
zonă n1ai înaltă din el s-a păstrat până la 0,33 m adâncime de la nivelul
carosabilului (70,69 m cotă absolută). Talpa îngrijit lucrată, cu cărămizile
aşezate pe orizontală, puse pe un pământ negricios cu mult cărbune, se află
la -1.17 m faţă de nivelul de călcare al carosabilului de la vestul lui36 şi la
-1.25 faţă de cel dinspre Han. Credem că acesta este zidul interceptat în anul
1970, în şanţul săpat la 3.5 111 nord de clădirea Hanului Manuc, deoarece este
singurul de pe traseul acelui şanţ care corespunde descrierii din carnetul de
şantier în privinţa localizării, lungimii şi materialelor din care a fost făcut,
dar datele din teren arată că nu este zidul de incintă din etapa Matei Basarab,
aşa cum s-a crezut atunci, ci un zid care face parte integrantă din fundaţia
turnului brâncovenesc. Afirn1aţia noastră este susţinută de prezenţa,
di1nensiunile şi orientarea lăcaşurilor lăsate goale de grinzile-tiranţi (Fig. 13
şi 37) care au tăcut parte dintr-un sistem unitar de consolidare a fundaţiei
proaspăt zidite. Aspectul îngrijit al zidului, dimensiunile şi calitatea cărămizilor,
precum şi calitatea mortarului poate fi pusă pe seama folosirii unui lot de
cărămizi produse în altă cărămidărie, care fiinţa de mai multe decenii cu
aceleaşi tipare şi secrete meşteşugăreşti şi a unei echipe serioase de zidari,
care au folosit o reţetă mai veche şi mai scumpă de mortar.
:i<, Strada Franceză are panta de scurgere a apelor pluviale pe axul longitudinal, dinspre est
spre vest, gura de colectare a acestora fiind imediat la vest de fundaţiile turnului Porţii de Jos.
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Zidul de pe latura nordică. tăiat în anul 1970 de şanţul pentru conducte
de gaze suprapuse a căror parte superioară se află la -1.67 m. a fost lucrat
din cărămizi 27 x 14 x 4,5 cm� 26 x 13 x 4� 26.5 x 13.5 x 4 şi mortar gălbui
cu rosturi de 0.5-1-2 cn1 între cărămizi şi 2-4 cm grosime între rânduri.
Majoritatea cărămizilor sunt întregi, dar pe unele porţiuni nu au toate
aceeaşi orientare, în plan. Partea de la nord de şanţ are talpa la -1.60 n1.
aşezată pe pământ castaniu, care în această zonă a fost observat la -1.55 m.
Pe un segment de 0.80 m lungime, de la -0.90 m până la bază, se păstrează
în exterior faţada exterioară dinspre colţul nord-vestic. aceasta nefiind
distrusă de un alt şanţ de gaze. Ea face colţ cu un alt zid adosat şi făţuit în
exterior. care aparţine construcţiei-anexă de pe latura nordică. Porţiunea de
la sud de şanţul pentru conducte de gaze. care are spaţiile goale ale tiranţilor la
-:-0.87 m. adosează ciotul rămas din zidăria turnului etapei Matei Basarab.
Intr-o spărtură uriaşă făcută în partea lui răsăriteană. pentru instalarea
conductei din ciment s-a văzut că între cele două ziduri este un spaţiu de 0.20
m lăţime spre bază, pentru ca în partea superioară. zidăria etapei Matei
Basarab să fie acoperită pe 0,20 m înălţime (Fig. 34) de cea brâncovenească.
În spaţiul dintre bazele celor două ziduri era pământ castaniu cu rare
fragmente de cărămidă. ceea ce ne face să credem că el răn1ăsese acolo după
explozia turnului Basarab, iar zidarii care au reconstruit turnul brâncovenesc
nu l-au îndepărtat.
S-a constatat că şanţul săpat în anul 1970 la 9.00 111 nord de Hanul
Manuc, a tăiat pe 1,30 m lungi1ne, în peretele sudic. ciotul rămas din turnul
Matei Basarab, şi a străpuns zidul nordic al fundaţiei turnului brâncovenesc.
pe 4,80 m lungime în peretele nordic şi pe 2.84 m lungime în cel sudic. Faţă
de consemnările făcute atunci, în afară de zidul Matei Basarab. care însă nu
este de la incintă ci de la turn, celelalte ziduri. aparţin turnului brâncovenesc.
Dimensiunile cărămizilor. calitatea lor şi a 1nortarului. precwn şi
maniera diferită în care au fost executate zidurile pe cele patru laturi ale
turnului brâncovenesc, arată că la construcţia lui au lucrat n1ai n1ulte echipe
de meşteri şi au fost folosite cărămizi din diferite cărăn1idării, unde fiecare
meşter cărămidar avea propriul său tipar. ale cărui dimensiuni erau diferite
de ale celorlalţi meşteri. Deci, nu s-a făcut o comandă unică de cărărnidă ci
s-a folosit, probabil prin contribuţie în natură, cărămidă gata făcută.
De asemenea, chiar în acelaşi zid, pe orizontală sunt suprafeţe unde
pietrişul în mortar este în cantitate mai mare decât pe altele învecinate.
situaţie care arată că nu a existat o preocupare pentru dozarea uniforn1ă a
cantităţii de nisip şi pietriş din compoziţia mortarului de var.
Săpătura făcută în anul 2006 în strada Franceză, nr. 62. către intersecţia
acesteia cu strada Şepcari, beneficiind de posibilitatea de a fi executată în
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suprafaţă, a dus la dezvelirea tuturor zidurilor existente acolo, cu care ocazie
s-au adus corecturi majore privind cronologia şi apartenenţa unora sau altora
dintre zidurile interceptate în anul 1970, pe traseul celor două şanţuri edilitare.
Analiza stratigrafică şi structurală a fiecărui zid a stabilit raporturile
legate de construirea şi funcţionarea celor două sisteme de fortificaţie în
timpul lui Matei Basarab şi Constantin Brâncoveanu.
Zidul de incintă Matei Basarab se află la 6,00 m est de gangul de
intrare în Hanul Manuc iar incinta brâncovenească la 9, 1 O m est de acelaşi
gang şi nu la 12,00 1n, cum s-a crezut anterior 37.
Sondajele stratigrafice făcute de noi, au scos la iveală faptul că în
majoritatea situaţiilor. fundaţiile turnului brâncovenesc al Porţii de Jos au fost
zidite pe un teren sănătos, nederanjat de gropi anterioare, aflat în apropierea
limitei dintre panta terasei şi lunca inundabilă a Dâmboviţei.
III. Conducta din olane
Cronologic şi stratigrafic, conducta este prima construcţie posterioară
turnului brâncovenesc, după scoaterea acestuia din uz.
În centrul săpăturii s-a dat peste un segment dintr-o conductă din
olane, păstrată pe 4,80 m lungin1e şi datată prin raportare stratigrafică la
sfârşitul secolului XVIII. Pentru construcţia ei s-a cioplit un şanţ de circa
0,60 111 lăţime, între zidurile Basarab-Brâncoveanu, spre nord şi un alt zid
brâncovenesc dinspre sud. Latura nordică a şanţului este îngrijit cioplită şi
se n1ai păstrează pe 1,80 m lungin1e din care 1,05 n1 pe zidul de la Matei
Basarab şi O, 75 n1 pe zidul brâncovenesc (Fig. 44 ).
Conducta a fost protejată de o construcţie trapezoidală în secţiune
făcută din cărămizi de 28 x 14 x 4 cm (Fig. 14/ A) legate cu un mortar care
conţinea aproape nun1ai var. Rosturile de mortar dintre cărămizi şi dintre
acestea şi olane aveau 1-2 cm grosime. Fiecare olan avea 15 cm diametru
exterior, 35 cn1 lungin1e şi 2 cm grosimea peretelui (Fig. 14/B). Olanele au
fost lucrate la roată din lut fin, bine frământat şi ars la roşu-cărămiziu.
Conducta a fost aşezată pe un pat format din trei şiruri de cărămizi puse pe
lungime. Între acestea şi olane s-a pus mortar cu foarte mult var. Baza
patului de cărămizi este în partea răsăriteană păstrată la -0,80 m iar coama,
în extremitatea vestică, la -0,55 m de la nivelul de călcare al carosabilului.
Panta terenului şi modul de îmbinare al olanelor (cu 5 cm pe lungime
îmbucaţi) indica un sens de curgere al apei dinspre biserica „Buna Vestire''
spre „Casa Zapciilor". Menirea ei a fost aceea de a alimenta cu apă „Casa
Zapciilor" de la o sursă aflată în direcţia bisericii „Buna Vestire" a Curţii
domneşti.
17

Panait 1972, p. 4.
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Figura 14. Conducta de apă din olane ( 1786-1790) descoperită în strada Franceză.
Figure 14. Ensemhle du rieux pa/ai.\· princier „ Curtea I 'eche" de Bucarest:
conduite d 'eau potable en tuiles (1786-1790) decouverte en rue France:::â (,, France:::â ''J.

!V Fundaţia casei din prima jumătate a secolului XI)(
In partea nord-vestică a cas. 1 s-a descoperit la -0,68 m colţul sud
estic al fundaţiei unei case construită după 1816. din cărămizi de 20 x 12 cn1
şi mortar de var. care a fost distrusă la incendiul din 184 7. Zidul dinspre
răsărit avea 0.50 m lăţime şi talpa la -1.35 m de la nivelul de călcare al
trotuarului dinspre Piaţa Sf. Anton. La -1,22 m are un decroş în exterior de
8 cm lăţime. Descrie cu latura sud-vestică un unghi uşor ascuţit (Fig. 45).
Zidul de pe această latură are 0,45 m lăţime în partea superioară păstrată şi
un decroş în exterior. de 15 cm lăţime, aflat cu 15 cm deasupra cotei celui
de la zidul estic. Spre interiorul încăperii are un spaţiu dreptunghiular în
secţiune. de 22 cn1 lăţime şi 15 cm înălţime. plin cu cărbuni de lemn de la
o grindă-tirant. care a fost montată în zidăria crudă la 0,32 m vest. de la
colţul sud-estic şi continuă în zid spre vest dincolo de malul casetei
arheologice. La acelaşi nivel cu baza tirantului (-1.1O m de la carosabil)
s-a găsit în interiorul locuinţei un strat de cărbune de lemn de 3-5 cin
grosime care era amestecat cu moloz şi fragmente de cărămidă.
Cărbunele era n1ai compact în colţul sud-estic. Pigmentaţia cu cărbune se
afla şi la -1.25 m.
V Fundaţia casei din a doua jumătate a secolului XIX
Zidul sud-vestic al casei din perioada 1816-184 7 a fost suprapus
parţial de un alt zid de 0.66m lăţime, construit în a doua jumătate a secolului
XIX, din cărămizi de 25 x 12 x 3 cm. Talpa lui se află la -0, 93 m de la
nivelul carosabilului străzii Franceză.
În săpătura efectuată pe suprafaţa ocupată de resturile de zidărie ale
fostului turn a apărut material arheologic mobil extrem de puţin şi în poziţie
secundară. Pe traseul S I, la circa 2 m est din capătul vestic, şi la 0,50 m
adâncime s-a găsit o lulea turcească (Fig. 49/2) din lut fin, vopsit roşu-brun,
care are pe corp faţete în formă de fagure, pe fiecare faţetă fiind incizată
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c�lte o lalea (tijă. două frunze şi floarea) iar pe muştuc avea o ştampilă de
atelier cu inscripţie foarte tocită. Luleaua aceasta se încadrează tipologic
în secolul XVIII. În umplutura şanţului săpat pentru conducta de evacuare
a apelor uzate s-au găsit la -1,65 m trei piese din fier care provin de la
elernentele constructive ale turnului Porţii de Jos: un piron de 15,2 cm
lungi1ne (Fig. 49/4). un cârlig aproap� distrus de rugină, rupt în două
bucăţi şi o bară. uşor trapezoidală cu I = 24 cm � baza mare = 5 cm �
baza inică = 3 cm şi grosimea de 1 cm. care avea aproape pe toată
suprafaţa o peliculă de mortar de var cu pietricele şi bucăţi mici de
cărămidă (Fig. 49/1). n1ateriale care indică faptul că a fost încastrată în
zid când n1ortarul era încă crud.
Piaţa Sf. Anton
Secţiunea II (S II). de (3.40 x 1,00 m), orientată 57° ENE - 237° VNV.
a fost trasată pe axul longitudinal al ruinelor bisericii Sf. Anton, la 1,30 m
vest de zidul pronaosului. pentru a verifica dacă ciotul de zid păstrat în
colţul exterior nord-vestic al acestuia continuă spre sud, adică dacă biserica
a avut sau nu, pridvor cu fundaţie din cărăn1idă. În săpătura efectuată numai
până la 1.60 m adâncime, din cauza pericolului de surpare a malurilor
instabile. s-a constatat pe toată lungimea secţiunii, că terenul de la vestul
bisericii a fost distrus de o groapă umplută cu materiale de demolare
(cără1nizi. pietre de din1ensiuni foarte mari. bucăţi mari de beton, de tablă,
ţevi. electrozi de sudură. etc.) rezultate din dezafectarea ,,Pieţei de Flori'', în
anul 196 7. peste care s-a depus un strat din pământ curat care a servit de pat
vegetal la an1enajarea spaţiului verde.
1
5' ecţiunea 111 (S III), de 3, l O x 1,20 m, s-a săpat pe trotuarul dinspre
Piaţa Sf Anton. pentru verificarea stratigrafică a terenului aflat imediat la nord
de fundaţiile turnului Porţii de Jos şi găsirea indiciilor şi, în cel mai fericit caz al
resturilor zidului de incintă (Fig. 1 O). Prin extinderea în suprafaţă a săpăturii din
strada Franceză spre nord, s-a ajuns ca S III să fie înglobat în aceasta.
Stratigrafic (Fig. 15), sub un pavaj din pietre cubice de 5-7 cm înălţime
(de dimensiuni 1nai mici decât cele din carosabilul străzilor adiacente) se
află un pat de nisip gros de 1 O cm; un pat din pietriş şi cloţuri de cărămidă
de 12 cn1 grosime; un strat de nivelare de 10-15 cm grosime din pământ cu
fragmente de cărămidă şi pietre antrenate; un strat de 0,30-0,35 cm grosime,
(între 0.45 şi 0,80 m adâncime), care conţine foarte multe cărămizi fragmentare
în poziţie oblică, orizontală sau pe cant, deasupra lor şi între ele aflându-se
multe suprafeţe, de circa 5-1O cm lungime, cu mult cărbune. Pe cărămizi, de
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12 cm lătime, nu erau urme de mortar ceea ce ne face ă credem că ele erau
r turi n folosite, rămase de la o ca ă din apropiere, aflată în con trucţie au
terminată de curând. În acest trat cu ve tigii de la incendiul din 1847, printre
moloz cărămizi întregi şi fragmentare, cărbuni, cenuşă, câteva fragmente de
ticlă şi din obiecte mărw1te din fier, între 0,60 şi 0,75 m adâncime de la
nivelul d călcare al trotuarului -a găsit o pie ă din fier de 14,5 cm
lungin1e, rectangulară în ecţiune cu un vârf a cuţit şi celălalt lăţit şi îndoit
(Fig. 49/5).
Pentru a nu distruge ace te mărturii stratigrafice „in situ" ale incendiului
din anul 184 7, care au scăpat numeroa elor intervenţii urbani tice ult rioar
numai în partea udică a S III, într-o zonă deja di trusă aflată lângă traseul
unui şanţ săpat pentru o conductă de gaze -a făcut un sondaj tratigrafic de
0,75 m lăţime până la 1,72 m adâncin1e. ub tratul de incendiu e află un
trat de 0,20 m grosime de nisip verzui, adu , similar celui gă it lângă
zidurile turnului brâncovene c. Sub el este un trat de 15 cm gro ime din
pământ negricios şi bucăţi rar d cărbun de lemn identic cu cel de la turn
dar aflat puţin mai sus; un strat castaniu cu cuiburi de rugină de 50 cm şi un
strat ni ipo aluvionar până la baza sondajului.
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Figura J 5. ondajul arheologic din JI (Piaţa f. Anton), profile.
Figure 15. Ensemble du vieux palais princier „ urtea Veche" de Bucarest:
coupes stratigraphiques E-F et G-H de la section S II de la place t. Antoine.
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Între 1,17 şi 1,62 m adâncime de la nivelul de călcare al trotuarului.
s-a surprins colţul sud-vestic al unei locuinţe (L 1 ), care din punct de vedere
stratigrafic este anterioară secolului XVII. Umplutura ei era suprapusă de
stratul de pământ negru. La -1,35 m. spre latura sudică, avea o suprafaţă cu
cărămizi fragmentare puse orizontal una lângă alta, care au servit ca suport
pentru o vatră de foc. La baza gropii se afla o dungă continuă, groasă de
I cn1 din cărbune de lemn, care arată că locuinţa iniţială a ars, după care a
fost reconstruită pe acelaşi loc şi dotată cu o vatră din cărămizi. Un număr
de patru locuinţe. cu vetre pe pat de cărăn1izi, datate probabil la începutul
secolului XVI, au fost descoperite pe actuala stradă Gabroveni, în săpăturile
din anul 2008 38.
Antrenată în pământul de umplutură al şanţurilor edilitare a fost găsită
o lulea turcească din lut gălbui datată în secolul XVIII (Fig. 49/2).
Strada Covaci

Secţiunea IV (S IV). de 14,40 1n lungi1ne. s-a săpat în scopul interceptării
incintei răsăritene a Curţii Vechi, spre turnul Bărăţiei. pe trotuarul dinspre
Piaţa Sf. Anton al străzii Covaci, deoarece acolo a fost singurul loc unde la
suprafaţă nu erau capace de canaL gaze. apă. etc. Lăţimea lui trasată iniţial
la 1,00 111 s-a redus de la O, 75 până la 0.65 m. din cauza lăţi1nii mari a bazei
din beton turnate pentru susţinerea bordurii trotuarului. De asemenea din
cauza pericolului de surpare a malurilor instabile ale secţiunii. săpătura s-a
efectuat nmnai până la 1, 15-1,20 1n şi s-au făcut sondaje până la 1,50-2.00
m adâncime (Figura 16 şi 46).
S-a constatat că latura sudică a S IV se învecina pe toată lungin1ea cu
un şanţ, în care era îngropat un cablu electric. După o ploaie abundentă
umplutura acestuia s-a prăbuşit în şanţul arheologic. De asemenea pe S IV.
s-a identificat locul unde în anul 1960 s-a săpat un şanţ de sondaj. între str.
Covaci şi latura nordică a bisericii Sf. Anton.
Între 0,40 şi 0,45 m adânci1ne, de la nivelul de călcare al pavajului
trotuarului, din pietre cubice, au apărut cinci ziduri (Z 1 _5) şi un pavaj din
cărămidă.
În partea răsăriteană al S IV, la -0A0 111, sub o lentilă din cărbune
groasă de 5 cm, care indică un incendiu puternic, s-a dat de un pavaj din
cărămizi, majoritatea măcinate. Pavajul a fost cercetat pe 2,55 m lungime spre
latura nordică a S IV şi 2, 75 lângă cea sudică. Cărămizile cu dimensiunile
de 27,5 x 14,5 cm, legate între ele cu mortar slab, erau aşezate pe un pat de
38

Mănucu-Adameşteanu, Gavrilă, Ignat, Popescu 2009, p. 270.
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nisip de 5 cm grosime. În partea vestică, lângă un zid (notat Z 1 ) cărămizile
pavajului erau în dispunere dezordonată, pe o suprafaţă de OJO x OAO m.
Zidul 1 (Z 1 ). de 0,60 m lăţime, aflat imediat la vest de pavaj, era din
cărăn1izi de 28 x 14 x 4 cm şi 25 x 13 cm. Pe orizontală cărămizile erau
aproape lipite între ele, distanţa fiind de cel mult 2 mm. Rosturile din mortar
gălbui cu rezistenţă scăzută şi cu granule de var în cantitate mică, aveau
1-2-3 cm grosime între rândurile de cărăn1izi. Z 1 a fost urmărit numai până
la -0,90 m adâncime, într-un n1ic sondaj de numai OJ5 x 0,75 m, făcut
pentru a stabili raportul dintre Z 1 şi pavajul dinspre răsărit. S-a constatat că
p�1nă la -0, 70 este un strat cu mult moloz şi cărămizi_ iar între -0. 70 şi -0,90
mult cărbune an1estecat cu 11101oz şi fragmente de cărămizi. Sub -0,60 n1
partea inferioară a Z 1 avea direcţia deviată pe direcţia NV-SE cu circa 1O cm.
Poziţia dezordonată spre zid a cărămizilor pavajului s-a datorat faptului că
acestea fuseseră aşezate pe un teren instabil. Concluzia noastră este că Z 1 şi
pavajul au aparţinut aceleiaşi construcţii ridicată după anul 1816, care a fost
grav avariată de incendiul din 1847, mărturie fiind lentila de cărbune de
deasupra pavajului.
Zidul 2 (Z2). Imediat la vest de Z 1, adosat şi cu aceeaşi orientare se
află zidul. de 0,65 m lăţin1e, executat toarte îngrijit din cărămizi de 28 x 13,5 x
x 3,5 cn1, cu rosturi de 2-2,5 cm din mortar cu nisip, pietricele şi var astăzi
în n1are parte granulat. Între cele două ziduri se află un spaţiu de 3-5 cm,
umplut cu n1ortar cu rezistenţă scăzută. Într-un sondaj făcut în partea lui
vestică, în care s-au găsit n1ateriale de la demolări, fragmente ceramice,
cărbuni şi pătnânt_ Z2 a putut fi unnărit numai până la -2,00 m, adâncime
până la care nu s-a dat de baza luL săpătura fiind oprită din cauza pericolului
mare de surpare a n1alului sudic al S IV. Faţada lui vestică era îngrijit
executată şi la -1,3 8 111, Z2 avea un decroş de 7 cm lăţime. Dispunerea
stratigrafică a 1naterialelor arheologice găsite în sondaj şi cronologia lor nu
indică la vest de el o pivniţă contemporană perioadei lui de utilizare.
Adâncirea mare a lui în pământ se datorează grijii pe care constructorul a
acordat-o rezistenţei şi stabilităţii clădirii căruia acest zid i-a aparţinut
1nergând cu fundaţia până la un pământ mai stabil.
Zidul 3 (Z3), orientat 40° NE - 220° SV, se află la 5,00 m vest de Z2 _
Are O, 70 111 lăţime la partea superioară păstrată, un decroş de O,18 m lăţime
pe latura estică la -0,65 111 şi altul de 0,07 m pe latura vestică la -0,72 m de
la nivelul de călcare al trotuarului. Cărămizile au 29 x 15 x 4-3,5 cm,
rosturile între cărămizi de 1-2 cm şi 5 cm grosime între rânduri, sunt dintr
un n1ortar toarte dur, alburiu, care a acoperit în exterior cărămizile. Talpa lui
aflată la -1 AO m de la nivelul de călcare al trotuarului, fusese pusă pe un
pământ format din descompunerea gunoaielor menajere.
Zidul 4 (Z4) a apărut la 0,55 m vest de Z 3 . Avea 0,45 m lăţime şi
fusese construit din cărămizi de 25 x 13 x 3,5 cm, cu rosturi între cărămizi
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de 0.5-1 cm şi între rânduri de 1,5-2 cm. din mortar slab de culoare gălbuie.
Talpa lui. pusă pe materiale de la demolările unor construcţii de zidărie din
vecinătate, se află la -0, 95 m iar lentila de mortar de la construcţie. groasă
de 5-7 cm a fost observată la vest de el, la 0,55 m adâncime.
Zidul 5 (Zs), aflat la 2,00 m vest de Z4 are 0,55 m lăţime şi talpa la
-1.07 m. În spărtura din partea superioară s-a văzut că a fost făcut numai din
bucăţi de cărămidă legate cu mortar gălbui ca şi Z4 . Lentila de n1ortar de la
construcţia lui a fost observată în exteriorul laturii vestice. la -0.87 111.
Deasupra şi dedesuptul lentilei lui de construcţie, până la capătul vestic
al S IV sunt umpluturi de la demolări. ca şi între Z4 şi Z5.
Stratigrafia din profilul sudic al S IV este următoarea:
Sub pavajul din pietre cubice de 0.12 m înălţime. s-a dat peste patul de
pietriş şi nisip de 0.20 m grosime al pavajului. sub care era o lentilă continuă
de 3-5 cm din pământ gălbui-roşcat. adus din altă parte. care a acoperit
zidurile şi lentila de cărbuni de deasupra pavajului din cărămidă. Imediat la
vest de Z2, între 0,50 şi O.70 m adâncime. era un pământ cu foarte mult
cărbune rezultat de la un incendiu. (probabil cel din anul 184 7). care continua
şi la vest de şanţul arheologic din anul 1960. Între Z2 şi Z 3• până la baza
săpăturii arheologice din iunie 2006 pământul de umplutură era ainestecat cu
materiale de la demolări, cărbune. dispuse în numeroase .straturi şi lentile.
S-a remarcat o lentilă cu foarte inuit var. de 10-12 cm grosin1e. care
suprapunea Z 3, iar pe la mijlocul distanţei dintre cele două ziduri cobora la
0,60 - O, 70 m adâncime şi se întrerupea spre est la 0.15 m distanţă de Z2.
adică la peretele şanţului săpat pentru zidirea acestuia. Această lentilă de
mortar ne-a ajutat stratigrafic să determinăm cronologia z,. 3. Lentila s-a
format la construcţia Z1. adâncimea ei marcând nivelul de călcare al
terenului la începutul secolului XIX. Faptul că lentila suprapune Z 3_
înseamnă că la acea dată incinta curţii domneşti fusese scoasă din uz şi
demolată, până la cota găsită de noi în anul 2006. Absenţa lentilei de var pe
cei 15 cm din partea vestică a Z 2 (cât reprezintă distanţa dintre malul vestic al
şanţului săpat pentru zidirea acestuia şi peretele lui. de deasupra decroşului).
arată că lentila exista la data constructiei
Z1.
� Deci, dintre cele trei. zidul Z2
,
este cel mai nou. El a fost ridicat în a doua jumătate a secolului XIX. după
nivelarea resturilor de la construcţia alăturată, cu pavaj de cărămidă. distrusă
de marele incendiu din anul 1847.
Zidurile Z4 şi Z5 au aparţinut unor construcţii diferite, ridicate după
vânzarea terenului Curţii domneşti.
Toate zidurile apărute în S IV, sunt paralele cu strada Şelari şi oblice
faţă de orientarea de astăzi a străzii Covaci.
Pentru urmărirea Z3 , s-a trasat în jumătatea nordică a carosabilului
străzii Covaci secţiunea S V, de 2,40 x 0,80 m şi pe trotuarul nordic, în dreptul
uşii de intrare în imobilul de la nr. 23, secţiunea S VI, de 2, 75 x O.70 111.
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În Secţiunea V (S V), spre latura nordică la -0,27 m, a apărut un
fragn1ent dintr-un zid (Fig. 47), care a fost distrus în partea sudică de un
şanţ edilitar. În partea superioară păstrată a zidului, era un lăcaş
trapezoidal de 5 x 22 x 1O cm şi adânc de 1 O cm, cu marginile şi baza
tencuite. Pe latura vestică, la -0,50 m de la nivelul de călcare al trotuarului_
zidul avea un decroş de 5 cn1 lăţime, iar pe cea estică la -0,57 m avea o
treaptă de 15 cm lăţi1ne, pe care se afla o ţeavă din plumb pentru apă.
Talpa zidului era de 0,85 m lăţi1ne. Cărămizile aveau 30 x 15,5 x 4 cm sau
28 x 15 x 5 cm, rosturile de 1,5-3 cn1 între cărămizi şi 3-5 cm între rândurile
de cărăn1izi. Chiar dacă dimensiunile cărămizilor sunt puţin diferite,
compoziţia şi duritatea n1ortaruluL orientarea, lăţimea lui sunt elemente care
ne detennină să considerăm că acesta era continuarea lui Z 3 din S IV.
În partea răsăriteană a zidului s-a făcut un mic sondaj, care a fost
posibil numai până la -1,35 m, şi în care s-a constatat_ între -0,38 şi -0,56,
-0,60 n1 de la nivelul de călcare al pavajului carosabilului, stratul de
demolare al acestui zid, sub care, în pantă, era o lentilă de cărbune de 3-4-5 cm
grosime, de la un incendiu, dedesupt o lentilă de 5-6 cm grosime din pământ
şi frag1nente mici de cărămidă, sub care era o lentilă de mortar de var de 5-6 cm
lângă zid şi de 4-5 cm spre est care zăcea pe un strat de OJO m grosime
lângă zid şi 0,20 m la răsăritul sondajului de pământ amestecat cu mortar,
fragmente mici de cărămizi şi zone cu nisip gălbui, materiale care indică
nivelul de construcţie al zidului. Dedesuptul acestor depuneri (care după
orientare şi compoziţie arată că s-au format în legătură cu zidul menţionat),
sunt lentile mai groase sau mai subţiri din depuneri de pământ negricios
sau gălbui care arată situaţia stratigrafică a zonei, înaintea construirii
acestui zid (Fig. 17).
În Secţiunea VI (S VI), a apărut la numai -0,25 m de la nivelul de călcare
al trotuarului un fragment dintr-un zid făcut din cărămizi de 28 x 15 x 5 cm�
28 x 15 x 4 cm şi mortar alburiu rezistent, care avea aceeaşi orientare cu
zidul apărut în S V şi cu Z 3 din S IV. În partea sudică a fost distrus de un
şanţ edilitar pentru un cablu, acoperit cu nisip şi cărămizi noi, de 1O x 20
cm. El se ţesea organic cu un zid perpendicular, apărut la -0,22 m, lucrat din
aceleaşi materiale, care se îndrepta spre est, putând fi urmărit în săpătură numai
pe 1 AO m lungime. Din lăţimea lui în S VI, s-a dezvelit nun1ai un rând de
cărămizi, restul aflându-se sub treapta de la intrarea în imobilul de la nr. 23.
Între acest zid şi talpa treptei imobilului erau puse fragmente de olane şi ţigle.
După cum am arătat, dimensiunile cărămizilor diferă la Z 3 din S IV şi
la fragmentele descoperite în S V-VI, însă duritatea şi culoarea mortarului,
precum şi execuţia îngrijită sunt asemănătoare celor constatate la zidurile
din epoca Matei Basarab, descoperite în resturile turnului Portii
de Jos.
'
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Lătim ad ero urilor, a paramentului, orientarea lor unt indicii ale aparten nţei
lor la incinta ră ăriteană a Curţii domn ti, zidul din VI, car e îndreaptă
pre e t fiind un contrafort al ace teia 39.
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Figura 17. Profilul nordic al V din trada ovac1.
Figure 17. Ensemble du vieux palais princier „ urtea Veche" de Bucarest:
coupe tratigraphique de la ection S V en rue ovaci (,, des Forgeron '').
39

Ulterior, în cursul săpăturilor efectuate în anul 2008, -a dezvelit pe toată lungimea
străzii Gabroveni zidul de incintă al urţii domneşti de pe latura nordică, ridicat în ecolul
XVII şi reparat în timpul domniei lui on tantin Brancoveanu: Mănucu-Adameşteanu,
Gavrilă, Ignat, Pope cu 2009, p. 270.
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Pe strada Covaci. n1aterialul arheologic mobil a fost găsit numai în
S IV. 1nai ales în spaţiul dintre zidurile Z 2 şi Z 3 _
Fragmente de ulcioare. oale. căni şi două picioare de sfeşnice
(Fig. 50/4-5) cu vopsea albă în partea inferioară şi cu sn1alţ verde în cea
superioară au fost găsite între -0.40 şi -0.65 111. deci în stratul de incendiu
din anul 184 7.
Sub lentila de construcţie a Z1. s-a găsit n1ajoritatea materialului
arheologic: fragmente dintr-un lighean din lut nesn1ălţuit (Fig. 50/7). de oale
(Fig. 50/6). sfeşnice din secolele XVII-XVIII. Mai n1ulte fragn1ente de
sfeşnice. acoperite cu smalţ verzui (Fig. 50/2-3) descoperite între -LOO şi 1.20 111. sean1ănă cu cele descoperite deasupra lentilei de la construcţia Z 1• La
0.60 m vest de Z 2 şi la -1.20 m s-a descoperit o lulea turcească (Fig. 50/1 ). care
ca formă şi decor seamănă cu una găsită în săpăturile arheologice de la
Mănăstirea Radu Vodă şi biserica Bucur-l0 • datată din secolul XVIII.
În partea inferioară a S IV. s-au găsit în poziţie secundară. câteva
frag1nente maronii 1 ucrate la roată din pastă cu nisip. decorate cu striuri
orizontale care provin de la oale din secolele IX-XI d. I-Ir.
Secţiunea VII (S VII). de 9.50 x 1.00 111. s-a săpat pe carosabilul străzii
Şepcari. la 0.12 n1 est de la bordura vestică a trotuarului şi la 0.60 m sud de
colţul casei de la nr. 22 (Fig. 18). pentru obţinerea de date noi privind
situaţia arheologică a terenului din partea estică a bisericii Curţii
Vechi „Buna Vestire"'.
În partea sudică s-a interceptat un şanţ edilitar recent un1plut cu nisip
şi o zonă numai cu nisip şi pietriş. iar pe 2/3 din lungin1ea lui s-a dat peste
un1pluturi forn1ate din pă1nânt an1estecat cu moloz. fragn1ente de cărămizi.
printre care s-a găsit spre mijlocul lungin1ii lui o bucată 1nare din folie de
plastic la -0.65 m. o sticlă goală de pepsi-cola şi un capac din metal din
acelea folosite în ultin1a trein1e a secolului XX la etanşarea borcanelor din
sticlă de OA L umplute cu fructe sau legwne conservate. În sfertul estic al
lăţin1ii S VII s-a dat peste şanţul şi conducta de apă instalată în anul 1970. În
treimea nordică. pe 3.50 m din lungimea şanţului. era o groapă cu resturi de
moloz şi cărămizi de la demolări şi reparaţii anterioare. A vând în vedere
situaţia arheologică constatată. din motive de siguranţă. săpătura s-a oprit la
-1.00 şi s-a tăcut nun1ai un sondaj de 1.30 x 1.00 n1. în trepte. până la 2.50 m
adâncin1e în care s-a constatat că până la -2.40 m sunt numai materiale
amestecate cu pământ. provenite din den1olări. care după aspectul
stratigrafic au fost depuse în secolul XX şi numai pe ultimii 0.1 O m ai
sondajului s-a dat peste stratul de nisip aluvionar nativ. întâlnit şi în sondajul
din sudul S III.
�

0

Ionaşcu, Zirra 1959, p. 76, PI. LXVlll/9.
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F_1gure 18. En embfe du vieux pa/ai princier „ Curtea Veche" de Bucare / ·
,
fouille archeofog1que en rue Şepcari(.. de a queltier ''). Planet coupe /ratigraphique de fa ection
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Concluzii
În zona actualei străzi Covaci, zidul de incintă Matei Basarab, a fost
folosit în epoca brâncovenească şi după aceea. Situaţia stratigrafică din strada
Franceză, nr. 62 arată că la sud de turn, incinta Matei Basarab a fost scoasă
din uz, prin lărgirea spre est a curţii domneşti în timpul lui Constantin
Brâncoveanu şi construirea unui nou zid de incintă la 2, 1 O m est. La
reconstrucţia turnului Porţii de Jos după explozia din anul 1692 zidul de incintă
brâncovenesc deja existent, a fost integrat în noul sistem de apărare. În timpul
doinnitorului Nicolae Mavrogheni turnul, zidul de incintă şi construcţia anexă
dinspre sud sunt scoase din uz prin construirea „Casei Zapciilor".
Localizarea planimetrică a turnului Porţii de Jos, împreună cu
fragmentele descoperite pe trotuarul de lângă Hanul Manuc şi pe strada
Covaci ale zidurilor de incintă construite în timpul domniilor lui Matei
Basarab şi Constantin Brâncoveanu, constituie un reper important pentru
stabi lirea limitei răsăritene a Curţii Vechi.
Construcţia dreptunghiulară care apare pe planul Ernst (Fig. 2), la
nr. 3. considerată de specialişti a fi biserica Sf. Anton s-a dovedit că a fost
în realitate turnul Porţii de Jos. Pe teren ea are altă orientare şi este mult mai
la sud, colţul ei sud-estic fiind tangent cu zidul nordic al „Casei Zapciilor".
Monumentul din Piaţa Sf. Anton figurat pe planul Ernst la nr. 5,
corespunde ca localizare aproximativă cu ruinele bisericii Sf. Anton.
Orientarea turnului aduce precizări şi asupra locului de traversare a
râului Dâmboviţa în secolele XVII-XVIII, care nu era prea departe de poarta
lui. situaţie confirmată şi de distanţa mică până la Dâmboviţa41.
Cărămizile resturilor de zidărie ale turnului Portii de Jos se află la
numai -0, 12 m, imediat sub stratul de beton de sub asfaltul trotuarului
dinspre Hanul Manuc, chiar lângă clădire şi la -0,25 m sub patul de nisip şi
pietriş al pavajului din pietre cubice al carosabilului, lângă trotuarul dinspre
Hanul Manuc. Această situaţie stratigrafică indică faptul că actualele nivele
de călcare ale trotuarului şi carosabilului străzii Franceză sunt cele stabilite
şi menţinute de la sfârşitul secolului al XVIII-iea.
Fundaţia Casei Zapciilor are în exterior mai multe ieşinduri care sunt
rezultatul unei zidiri neîngrijit făcute într-un şanţ ale cărui maluri, probabil
stricate de ploi sau de zăpezi, nu au mai fost taluzate.
Locuinţa medievală parţial adâncită în pământ, interceptată în Piaţa
Sf. Anton, contribuie la cunoaşterea modului de folosire a terenului domnesc
în secolele XVI„XVII.
41

Cernovodeanu 1965, p. I 16.
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Resturile zidurilor construcţiilor civile din prima şi a doua jumătate a
secolului XIX, interceptate în zona resturilor turnului Porţii de Jos şi în
strada Covaci. aduc contribuţii la cunoaşterea dezvoltării vieţii urbane după
vinderea terenului Curţii Vechi domneşti.
În concluzie în strada Franceză, nr. 62 sunt resturi din prima fortificaţie
din cărămidă a Curţii Vechi, construită în timpul lui Matei Basarab. zidurile
de fundaţie şi părţi mici din paramentul turnului brâncovenesc al Porţii de
Jos. care au fost lăsate spre păstrare sub carosabil la demolarea lui, întâmplată
la sfârşitul secolului XVIII. în timpul domnitorului Nicolae Mavrogheni,
pentru a se putea construi in1ediat la sud de el un nou edificiu domnesc
nmnit „Casa Zapciilor"" sau ,,Corpul de gardă"', alimentat cu apă potabilă de
o conductă din olane. care la rândul lui a fost inclus în anul 1803. de către
Manuc bei în Hanul care-i poartă astăzi numele. Pentru evitarea de noi
distrugeri şi conservarea vestigiilor arheologice în starea de acum propunem:
- înlocuirea cablurilor electrice, conductelor edilitare, etc. să se facă
pe traseul deja existent
- păstrarea nivelului actual de călcare al străzilor Franceză şi Covaci,
deoarece zidurile vechi apar imediat sub patul de ciment sau nisip al pavajului�
- conservarea resturilor din zidăria turnului Porţii de Jos şi a zidurilor
de incintă prin acoperire cu pământ şi punerea lor în valoare turistică prin
1narcarea planului reconstituit al fundaţiilor turnului. la nivelul carosabilului
cu pavaj de altă culoare, iar în apropiere, să se pună un panou cu planul lor
şi un text explicativ.
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Des recherches archeologiques sur le territoire de l'ancienne
Court Princiere de Bucarest. Le palais princiere «Curtea Veche».
Le square de l'intersection des rues Selari et Iuliu Maniu.
La place St. Anton
'

'

RESUME
Pour la realisation d' une etude specialise necessaire a la fondamentation
des interventions au projet d'investitions „Reorganisation et revitalisation
urbaine de la Cour princiere de Bucarest - Curtea Veche··. en 3 n1ai-30 juin
2006 dans le site .,Le Palais vo"ievodal Curtea Veche „ ot1 fonctionne le
Musee „Curtea Veche'\ la petite place publique I uliu Maniu-Şelari (des
Selliers) et dans le site ,.Marche aux Fleurs·· (aujourd'hui La Place St. Antoine)
et ses rues adiacentes. ont ete effectues des fouilles archeologiques de sondage.
Le but du projet archeologique a ete verifier. clarifier et completer Ies
questions en liaison avec decouvertes faites en Ies fouilles anterieures dans
l' enceinte du Musee „Curtea Veche'\ sur Ies rues des Selliers. F orgerons,
Casquettiers et Fran�ais. ainsi qu · identifier des nouvelles vestiges de la
Cour princiere de Bucarest.
Les fouilles archeologiques ont ete financees par La Mairie Generale
du Municipe Bucarest et ont ete executees manuelle par une equipe n1is a
disposition de .,SC Metroul SA''.
A. Le Palais princier „ Curtea Veche"
Les premiers restes archeologiques decouverts au Palais princier de
Bucarest ont ete Ies murs du bain edifie pendant le regne du prince
Constantin Brâncoveanu, trouves occasionnel en Ies annes 1928-1935 dans
Ies fouilles faites pour la restauration de l 'eglise princiere ,,Buna Vestire".
construite par le prince Mircea Ciobanu ( 1545-1554) et ( 1558-1559) et son
fils Pătraşcu cel Bun (1554-1557).
Dans Ies annees 1953-1954, l'archeologue Dinu V. Rosetti a effectue des
sondages archeologiques en plusieurs points pour l'identification de l'enceinte
et des constructions du Vieux Palais (Curtea Veche), figurees sur Ies plans
carthographiques dresses par Ies officiers autrichiens a la fin du XVIII t> siecle.
Entre Ies annees 1967-1972 a la suite d · un vaste travail de recherche
archeologique et de mise en valeur de la zone ,,Curtea Veche" ont etc
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decouverts les murs qui ont echappes des demolition Ies ceux plus de 5 0 des
nouveaux proprietaires. d'apres gue le prince Constantin Hangherli, a vendu
en I 798 aux encheres tout le territoire de I'Ancienne Cour princiere, ont ete
conserves et restaures en partie Ies plus importantes constructions medievales
de Bucarest datant des siecles XIV-XVIIL gui constituent aujourd'hui le
Musee „Curtea Veche'·. ainsi gue des ten1oignages de habitation pendant Ies
siecles III-IV et IX -XI apres .J.Chr.
Ont etc decouverts co1npletement lcs murs des sous-sols en grosses
pierres de riviere fa<ronees. encadrees de rangees horizontales et verticales
des brigues du Palais construit pendant le regne du prince Mircea Ciobanu et
du son fils Pătraşcu cel Bun sur Ies murs en grosses pierres de riviere de la
citadelle avec le plan rectangulaire, ayant une surtace d·environ 700 m2 •
construitee dans Ies annees 1458-1459. pendant du voi"evode Vlad Ţepeş. La
citadelle de Vlad Ţepeş a englobe dans ses sous-sols les fondations en
brigue de la pre1niere fortification elevee dans la seconde moitie du XIV�
siecle. ayant le plan rectangulaire et une surtace environ 160 nl. Par des
lambeaux de marbre ont ete mises en evidence les interventions. reparations
et les extentions realisees au Palais voi"evodal surtout pendant des regnes des
princes Matei Basarab. Grigore Ghica et Constantin Brâncoveanu. Dans
l'exterieur du cote nord du Vieux-Palais ont ete decouverts Ies restes des
fondations et des murs du Palais construit dans la seconde moitie du XVII�
siecle par prince Gheorghe Duca (1674-1678), ainsi gue du Palais construit
par le prince Ştefan Cantacuzino (1714-1715) pour la princesse Păuna. On a
decouvert la plus ancienne conduite d·eau. gui ali111entait la citadelle dans le
XVI� siecle. aussi bassins d'eau et un four de grandes dimensions pour le
chauftage d'une chaudiere. ainsi gue deux n1urs paralleles. construits en
brigues pendant le regne du prince Constantin Brâncoveanu. qu·indiguent
les terrasses du jardin amenage dans la partie sud. devant le Palais.
Les recherches archeologigues de 2006 ont ete executees avec le
Musee ouvert pour le publigue visitateur, a gui cause les sondages ont ete
restreints pour ne deranger pas Ies trajets de visite et les an1enagen1ents
museistigues (pavages, bordures et allees carrelees avec plagues en pierre
gui proviennent de la carriere d' Albeşti. carriere en1ployee par la Cour
princiere de Bucarest dans les siecles XVII et XVIII).
Ont ete fouillees seulement cing sections et cing cassettes.
La premiere section (S I) a ete fouillee pour trouver la fondation du
coin sud-ouest du beffroi construit pendant du prince Constantin Brâncoveanu.
dans la partie sud-est du Palais princier. L' objectif n ·a pas pu toucher a cause
d·une allee carrelee situee sur le trajet de visite, mais en revanche ont ete faites
importantes observations en ce concerne les etapes chronologiques de
1 • extension du Palais vers sud-est. Ă la base des deux murs du cote ouest du
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beftroi, datant en deux etapes diflerentes du xvnc siecle, ii y a une fondation en
grosses pierres de riviere qui fait la preuve que I' extension du Palais date dans
la seconde n1oitie du XVIc siecle, pendant du prince Alexandru II Mircea
(1568-1577) et toutes Ies reparations faites ulterieur, dans Ies siecles XVII
(pendant du prince Matei Basarab, le n1ur XVII/I et du prince Constantin
Brâncoveanu, le mur XVII/2) et XVIII ont suivi ce plan.
La deuxieme section (S II) a ete fouillee dans la partie exterieure du
cote onest de la resserre pour Ies ali1nents et de la cuisine de l'epoque du
prince Brâncoveanu, pour verifier le mode d'utilisation de ce terrain pendant
du fonctionnement du Palais et aussi de preciser la situation d'un fragment
de mur reste a la surface du sol d'apres les travailles d'amenagement du
Musee „Curtea veche", inaugure le 27 avril 1972. Ont ete decouverts deux
murs paralleles, adosses, appartenant a deux maisons contemporaines, mais
construits de proprietaires differents, d'apres I'annee 1816. Elle ont ete
detruites par le grand incendie de r annee 1847. Le fragment de n1ur reste a
la surtace du sol, qui s'interrompt vers nord dans le n1ur restaure de la
cuisine, appartient de la maison est. Dans la partie de nord de la S IL
jusqu'au niveau du sol, etait un mur oriente est-ouest, avec le bout ouest
sculpte ulterieur, qui a eu le rol de contrefort pour le 1nur de cette partie du
Palais. Les dimensions des briques, raspect de la n1a�onnerie et du liant de
chaux et sable nous conduisent vers l'epoque du prince Matei Basarab. A
cause de la restauration du mur de la cuisine et de la resserre pour Ies
aliments, nous n'avons pas pu constater son rapport avec ces murs.
La troisieme section (S III) fouille pour verifier si a existee une cour
interieure entre le Palais construit par Mircea Ciobanul et la construit
pendant le regne du prince Gheorghe Duca, comme est figuree sur le plan de
Ferdinand Ernst (1791), et aussi pourquoi s'est forme une fissure large et
profonde dans le mur du cote sud de la fondation du Palais Duca.
Le mur est-ouest situe au moyen de l'espace d'entre les ruines des
deux palais est nouvel, ii a ete construit pendant des travaux d'amenagement
du Musee „Curtea Veche", donc une cour interieure est possible qu'elle soit
ete. Dans la partie superieure de la couche medievale a ete trouvee un âtre
en plein air, fragments des recipients en terre cuite emailles ou non emailles
( cruches, assiettes, ecuelles, brocs et plaque de terre cuite en forme de
disque decorees de bandeaux concentriques) des siecles XVI-XVII. Dans la
partie sud de la S III et cass.1 a ete trouve le coin nord-ouest d'une habitation a
surface (L 1) du IXc-Xl c siecles et un seul fragment du IVc siecle p. J. Ch. Dans
l'extremite nord de la S III a apparu un secteur d'une fosse medievale (Gr. I)
remplie avec des materiaux resultes des reparaitions taites au Palais
voi"evodal avant de la construction du Palais du prince Gheorghe Duca. Le
reste de la fosse ii y a sous le mur meridional de la fondation du Palais
Duca, gui a ete construite sur le remblai de cette fosse, camouf1e par une
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couche mince de terre ayant meme composition et couleur comme sur le
reste de la hase de la section. Par consequent a apparu cette large fisure dans
Ic mur meridional du Palais.
La quatricn1e section (S IV) a ete fouillee pour la verification
stratygraphique jusqu'a profondeur de 1 AS m. On a constate que la base de
la fondat ion du Palais Duca ii y a dans ce secteur a 1,00 m profondeur (du
niveau actuel de la Cour du Musee ,.Curtea Veche"), dans la partie superieure
de la couche de terre noir-châtain. Dans la couche de construction du Palais
a ele trouvee unc pipe fragmentaire en terre cuite de provenance turque (les
siccles XVII-XVIII). Dans la couche medieval anterieur de la construction
du Palais Duca ont ete trouves fragments de verres et autres recipients en
tcrrc cuitc non emailles du xv c-XVII C siecles.
La cinquieme section (S V) a ete fouillee pour verifier la figuration
des murs du escalier sur le plan de 1968 et si le mur meridional du Palais
Duca continue a ouest si con1n1e ii a ete enregistre dans Ies plans pour
l'ctude de faisahilite et de restauration faits en 2005. On a constate que le
coin des murs de sud et ouest du Palais est fini par son construction, donc
jainais ii n' a pas continue vers ouest et Ies rnurs de I'escalier ont ete adoses.
Le n1tir n1eridional a aussi une fisure large de 5 cm. La situation stratygraphique
devoille que le terre instable, non suffisant tasse pour la fondation d'une
construction de grandes proportions, est I \me de causes de I'ecroulement
rapide du Palais Duca, gui n'a pas resiste des forts tremblements de terre.

B. La petite place de l 'intersection de la rue des Sel/iers
avec la rue Iuliu Maniu
Nous avons smv1 la decouvert des fondations du Tour de la P011e
Superieure de la Cour Princiere, comme ii a ete figure sur le plan de Ferdinand
Ernst (1791). La ont ete fouillees deux sections et deux casettes, mais non pas
dans Ies places ou le plus probable se trouvaient Ies restes cherches, a cause des
nombrcuses constructions edilitaires signalees a la surface du carrossable. Dans
Ies sections archeologiques n'ont pas decouverts Ies vestiges de la Porte
Superieure de I'Ancienne Cour princiere de Bucarest.

C. La Place St. Antoine et Ies rues adjacentes
Penda11t des fouilles archeologiques eflectuees en 1959-1960 et 1962
par Dinu V. Rosetti et Panait I. Panait en place publique Marche aux
"
Fleurs", renomme aujourd'hui "Place St. Antoine", d'apres le nom des
XVIII-XI X sieclcs, ont ete decouverts restes d'habitation de X c siecle
d'apres J. Chr., les fondations de la vraie eglise St. Antoine (1735-184 7),
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vers la rue des Forgerons quelques tombes du ci1netiere de r eglise et dans
r extren1ite oriental de r actuelle rue Fran9ais (ex- .JO Decembre'') lesc restes
d · une rouelle avec plancher de poutres en bois datant a la fin du XVII siecle
et au commencement du XVIIIc siecle.
Dans 1 · annee 1970 sur les rues de tout autour de la Place St. Antoine
ont ete changees les conduits edilitaires. Sur la rue des Casquettiers a ete
trouve un conduit en terre cuite du XVIIIc siecle, sur le carrossable de la rue
Fran9ais en deux fosses edilitaires, a est de I'entree dans L' Aubergne Manouc.
ont apparu des fragments de murs en brique. quelques attribues alors de la Tour
et de l'enceinte orientale de la Vieille Cour princiere de Bucarest.
Pour completer Ies informations resultees des recherches archeologiques
anterieures en 2006. ont ete tracees 7 sections et deux cassettes.
Dans la premiere section (S I). et cass. 1-2. avec une surtace totale
de 100.75 m 2 • fouillee sur le carrossable et Ies trottoirs de la rue Fran9ais
(ex .JO Decembrie"), n ° 62. a 4 n1 vers est de l'entree dans L'Aubergne de
Manouc, pour la recherche en surface du place ot1 se croyait qu'il y a Ies
fondations de la Tour de la Porte Inferieure de la Cour princiere de Bucarest, et
pour completer et corriger Ies dates chronologiques et planimetriques
precedentes.
Sur le trottoire du câte de L'Aubergne de Manouc a ete decouvert un
fragment de mur de l'enceinte en briques et sur le carrossable de la rue Fran9ais
un reste de mur de la premiere Tour en brique, construits pendant du prince
Matei Basarab (1632-1654), autour auquel il y a Ies fondations et quelques
ranges de briques en elevation de la Tour reconstruit pendant du prince
Constantin Brâncoveanu et aussi sur le trottoir de L'Aubergne de Manouc. un
fragment de mur en brique de l'enceinte elargie pendant du meme prince.
Tous Ies murs ont ete coupes, avant et dans l'annee 1970, de nombreux
fosses fouilles pour etre enterres des conduits de gaz et de l'eau potable ou
usee.
L'appartenance des murs et la reconstitution du plan de la Tour de l'etape
Constantin Brâncoveanu a ete fait grace a des espaces rectangulaires en section
(18, 20 cm large et 14, 15, 19 cm hauteur) ou carres (la câte = 18 cm) (nommes
en roumain „tirantzi"), laisses par Ies poutres putrefiees pendant ce temps. qui
ont ete englobees dans la ma9onnerie cruelle pour la consolider. La Tour de
l' etape Constantin Brâncoveanu a eu le plan rectangulaire vers trapezezo'idal
avec Ies câtes de 8,00 x 7,20 x 7,00 m et l'espace interieur large de 3J6 m et
long de 4,00 m. Dans Ies coins des câtes est et ouest etaient fragments de
contreforts. Sur la câte nord il y a adossees Ies fondation de la maison d'escalier
pour I'acces a I'etage superieur. Ă 1,I 0-1,24 m, parallele avec le câte sud de la
Tour, il y a le mur d'une construction-annexe, de meme âge.
Pendant du prince Nicolae Mavrogheni (1786-1791), la Tour de l' etape
Constantin Brâncoveanu, ensemble avec le mur d'enceinte et les constructionshttps://biblioteca-digitala.ro
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annexes ont ete dcn1olis pour se construire immediat a sud „La maison du
corps de service''. Le niveau de l'actuelle rue Frarnrais avec Ies deux trottoires
est celle 1naintenu de la fin du XVIIt siecle.
L'orientation des restes de la Taur indique le place de passage sur la
riviere Dâmbovitza.
Dans fouille a apparu un segment long de 4,80 m d'un conduit en terre
cuite. protege par une construction trapezoidale dans section en briques et
chaux. qui approvisionnait avec eau potable „La maison du corps de service'·.
Dans la partic nord-ouest des n1urs de la Taur etaient Ies fondation
pour deux 1naisons: la pren1iere construite au commencement du XIX c siecle
qui a ete detruite par le grand incendie de 184 7 et la deuxieme construite
d'aprcs rannee 1850.
La deuxicn1e section (S li) a ete fouille pour verifier si l'eglise
St. Antoine a eu vers ouest veranda avec fondation en brique. Sur la surface
de la S II nous avans trouve une grande fosse ren1plie avec des materiaux
resultes de la den1olition des constructions du „Marche aux Fleurs" en 1967.
Dans la troisien1e section (S Ili) en place St. Antoine. unie avec la
cassette 2. de la rue Franc;ais a ete trouve le niveau du grand incendie 1847
ense1nble avec quelques petits objects (une pipe turque du XVIII c siecle, un
clou [\ crochet) et entre L 17-1,62 m profondeur le coin nord-ouest d'une
habitation duXVlc siecle. avec une âtre en briques.
Dans la quatrie1ne section (SIV ), fouillee dans le secteur est de la rue des
Forgerons. sur la surface du trottoire sud, vizavi d'immeuble n° 23, pour
intercepter l'enceinte oriental de la Cour princiere, vers la Taur "Bărăţia", a ete
trouvee la fr)ndation du n1ur de 1 ·enceinte (Z 3 ) construite pendant du prince
Matei Basarab. un mur de n1aison (Z 1 ) et un pavage en brique construit d'apres
ranne 1816 et detruit par le grand incendie de l'annee 1847 et trois fondation
des constructions edifiees en zone dans la deuxieme moitie du XIX c siecle.
Dans le niveau duXVII c-XVIIt siecles ont ete trouves fragments de chandeliers
en terre cuite e1naille, cruches, bassine et une pipe turque du xvni c siecle.
Dans la cinquien1e section (S V), fouille dans la moitie nord du
carrossable de la rue des Forgerons et la sixieme (SVI), sur le trottoire nord
du me1ne rue. a ete trouvee la continuation du mur de l'enceinte oriental de
la Cour princiere.
Dans la septieme section (SVII), fouille sur la rue des Casquettiers n'a
pas apparu des vestiges archeologiques, parce que la terre a ete intensife
bouleversee de fosses pour conduits d'eau et gaz.
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Figura 20. Palatul voievodal, I.
Figure 20. Ensemble du vieux palais princier „ Curtea Veche" de Bucare t:
palais princier, section S I.

Figura 21. Palatul voievodal urtea Veche, . I/2006, detaliu de zidărie: zid din
bolovani de râu din ecolul XVI uprapu de zidul clin ecolul XVII/l(în tânga)
şi din ecolul XVII/2 (în dreapta).
Figure 21. Ensemble du vieux palais princier „ Curtea Veche" de Bucare t:
palai princier, section S 1/2006 - details de la mar;onnerie -, mur du
iecle bâti en pierr
de riviere, superpose par de murs en brique du XVll/t iecle (epoque de Matei Ba arab,· gau he)
et du XVJI/2" iecle (epoque de Constantin Brân oveanu,· droit �.
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Figura 22. Profilul e tic al S I, detaliu de zidărie
(în centrul imaginii ciotul de zid EV din ecolul XVIII).
Figure 22. Ensemble du vieux palais princier „ Curtea Veche" de Bucarest: coupe E t
de la ection S 1 - detail de la mw;onnerie {au centre de l'image on voit un tronr;on de
t
mur a l'orientation E-O, datant du XVlI. siecle).

Figura 23. S I, detaliu de zidărie din capătul udic al S I
(în extremitatea dreaptă zidărie re taurată în anul 1970).
Figure 23. En emble du vieux pa/ai princier „ Curtea Veche" de Bucare t: detail de la
mar;onnerie dans la ection S 1 (la re tauration du mur en 1970 e t vi ible a l'extremite
droite de l'image).
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Figura 24. SII, vedere dinspre nord spre
sud. În prim plan, pe direcţia EV este
contrafortul din secolul XVII.
Figure 24. Ensemble du vieux palais
princier „ Curtea Veche" de Bucarest:
vue N-S de la section S 11- au premier
f
plan on voit le contre/ort du XVJ.
siecle, oriente EO.
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Figura 25. S II cas. 1. Contrafort din
secolul XVII.
Figure 25. SEn emble du vieux palais
princier „ Curtea Veche" de Bucarest:
section S II, ca s. 1 - contre/ort du
f
XVJ. siecle.

Figura 26. S V, ca .1-2/2006. Zidăria din colţul ud-ve tic
al Palatului Gh. Duca (1674-1678).
Figura 26. Ensemble du vieux palais princier „ Curtea Veche" de Bucare t:
section S V, cas . 1-2/2006 - mac;onnerie de l'angle O du palai
de Gheorghe Ghica (1674-1678).
https://biblioteca-digitala.ro
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V, cas.1-2 Detaliu de zidărie la ca a cării. Palatul Gh. Duca
(1674-1678).
Figure 2 7. Ensembfe du vieux palai princier „ Curtea Veche" de Bucare t:
ection S V, ca s. 1-2/2006 - detail de fa mar;onnerie de f'escalier dans le pafais
de Gh. Duca (1674-1678).
Figura 27.

Figura 28. II din Inter ecţia trăzii Şelari cu trada Iuliu Maniu.
Figure 28. Ensemble du vieux pa/ai princier „ Curtea Veche" de Bucare t:
ection S Ila /'inter. ection de la rue Şelari (de elfiers) avec la rue Iuliu Maniu.
https://biblioteca-digitala.ro
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Figura 29. Ca . 2 din Inter ecţia trăzii Şelari cu trada Iuliu Maniu.
Figure 29. Ensemble du vieux palais princier „ Curtea Veche" de Bucare t:
intersection des rues Şelari {de Sellier) et Iuliu Maniu - vue de la ca . 2.

Figura 30. Piaţa Sf. Anton înainte de începerea săpăturilor arheologice. În pate Hanul
Manuc care a încorporat două clădiri ale fo tei Curţi domne ti: ,,Tribunalul riminalice c"
(dreapta) i „Ca a zapciilor" ( tânga).
Figure 30. En emble du vieux palai princier „ Curtea Veche" de Bucare t: pia e t.
Antoine avant le debut de fouille archeologiques. En arriere-plan, Hanul lui Manuc
(L 'auberge de Manouc), qui avait englobe deux bâtiment de Len emble du vieux palai
princier:,, Tribunalul Criminalice c" (le Tribunal riminel); droite de l'image) et
,, Ca a Zapciilor (la „Mai on du orp de Gard "; gauche de l'image).
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Figura 31. tr. Franceză. Vedere generală a upra tării de con ervare a fundaţiilor
turnului Portii de Jo a urţii dornne ti din Bucureşti.
Figure 31. En emble du vi ux palais princier „ Curtea Veche" d Bucarest: rue
Franceză (Fram;aise) - vue d'en emble de l'etat de con ervation de fondation de la taur
de la Porte de Bas de la Cour princiere de Bucarest.

Figura 32. Profilul estic al ăpăturii arheologice din trada Franceză.
Figure 32. En mble du vieux palais prin.cier „ Curt a Veche" de Bucar st:
rue Franceză (Franr;aise) - coupe tratigraphique du câte E de la fouille arch 'ologique.
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Figura 33. Zidul estic cu tiranţi al fundaţiei din etapa Brâncoveanu (stânga)
ado ează fundaţia turnului din etapa Matei Ba arab (dreapta).
Figure 33. Ensemble du vieux palais princier „ Curtea Veche" de Bucarest:
le mur oriental a tirants desfondations de !'etape Brâncoveanu (a gauche) s'adossant
au.xfondations de la taur de !'etape Matei Basarab (a droite).

Figura 34. Zidul nordic cu tirant al fundaţiei brâncovene ti ( dreapta) adosează re tul
din fundaţia turnului din epoca Matei Ba arab ( tânga).
g
Fi ure 34. Ensemble du vieux palais princier „ Curtea Veche" de Bucare t: le mur nord
tirants de lafondation de l'etape Brâncoveanu droite) 'ado sant aux re te de la
fondation de !'etape Matei Ba arab (a gauche).

a
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Figura 35. Tiranţi în zidul estic al fundaţiei turnului brâncovene c.

(peretele nordic al şanţului pentru conducta de apă).
Figure 35. Ensemble du vieu.x palai princier „ Curtea Veche" de Bucarest:
tirants dan le mur oriental de la fondation de la tour de Constantin Brâncoveanu
(du câte nord du/os e pour la conduite d'eau).

Figura 36. Tiranţi în zidul estic al fundaţiei turnului brâncovene c

(peretele sudic al şanţului pentru conducta de apă).
Figure 36. Ensemble du vieux palais princier „ Curtea Veche" de Bucare t:
tirants das Le mur oriental de Lafondation de La tour de Constantin Brâncoveanu
(du câte meridional dufosse pour La conduite d'eau).
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Figura 37. Tiranţi în zidul ve tic al fundaţiei turnului din etapa Brâncoveanu.
Figure 37. Ensemble du vieux palais princier „ Curtea Veche" de Bucare t:
tirants dan le mur occidental de la fondation de la taur de on tantin Brâncoveanu.

Figura 38. iranţi în colţul nord vestic al fundaţiei turnului brânco en c.
urtea Veche de Bucare t:
tirant de l'angle nord-oue t d lafondation d la taur de onstantin Brân ·ov anu.
Figure 38. En emble du vieux palai princier

li

https://biblioteca-digitala.ro

II

190

Va ilica SANDU- UCULEA

Figura 39. Tiranţi în zidul de fundaţie sudic.
Figure 39. Ensemble du vieilX palais princier „ Curtea Veche" de Bucarest:
tirant dans le mur de fondation meridional.

Figura 40. Detaliu de nivelment al tălpilor zidurilor din colţul interior ud-e tic al
fundaţiei turnului din etapa Brâncoveanu.
Figure 40. Ensemble du vieitX palai princier „ Curtea Veche" de Bucare t:
detail du nivelement de pied des murs de l'angle interieur ud-est de fondation de la taur
de !'etape on tantin Brâncoveanu.
https://biblioteca-digitala.ro
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Figura 41. Fragmente din: zidul de incintă al etapei Matei Ba arab (centru şi centru
tânga); latura sudică a turnului (centru şi tânga su ) şi construcţia-anexă din etapa
brâncovenească ( dreapta).
Figure 41. Ensemble du vieitx palais princier „ Curtea Veche" de Bucarest : fragrnents
du mur d'enceinte de l'epoque de Matei Basarab (au centre et au centre-droite de
l'image), du câte meridional de la taur (au centre et a gauche-en-haut de l'image) et de
l'edifice-annexe de !'etape Constantin Brâncoveanu (partie droite de l'image).

Figura 42. on trucţie-anexă turnului brâncovene c, pe latura nordică.
Figure 42. En emble du vieux palais princier „ Curtea Veche" d Bucare t:
l'edifice-annexe d La taur de on tantin Brâncoveanu, ur on câte ept ntrional.
https://biblioteca-digitala.ro

192

Va ilica ANDU- U UL A

Figura 43. Zid de incintă (centm) din etapa
Brâncoveanu, ado at şi uprapu paramentul
turnului Porţii de Jo ( tânga) şi tăiat de
funda�a „ Ca ei Zapciilor" (dreapta).
Figure 43. En emble du vieitX palais princier
„ Curtea Ve he" de Bucarest : le mur d'enceinte
(centre de l'image) de !'etape Brâncoveanu,
auquel 'ado e en le uperposant le parement de
la tour d la Porte de Bas (câte gau he de
l'image) et coupe par lafondation de la „Maison
du Corps de Garde" (cote droit de l'image).

Figura 44. Conductă de apă
din olane, care alimenta cu apă potabilă
,, Casa Zapciilor".
Figure 44. En emble du vieux palais
princier „ Curtea Veche" de Bucarest:
conduite en tuiles pour
l'approvisionnement en eau potable
de la „ Maison du Corps de Garde ".

Figura 45. Fragmente din zidurile unor ca e din secolul XIX.
Figure 45. En emble du vieu palais princier „ urtea Veche" de Bu ar t:
fr agment de mur de mai on du XIX iecl .
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Figura 46. Zidurile de coperite în SIV din strada Covaci.
Figure 46. Ensemble du vieux palai princier „ Curtea Veche" de Bucarest:

les murs decouverts dans la section SIV de la rue Covaci (de Forgeron ).

Figura 47. Zidul din ecolul XVll din

V-VI, trada o aci.
Figure 47. En ·emble du vieux palai princier „ Curtea Veche" de Bu are t:
le mur d'enceinte du XVJie siecle identifie dan le ection S V - Vi de la rue ovaci
(de Forgeron ).
https://biblioteca-digitala.ro
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Figura 48. Obiecte de coperite la Palatul voievodal urtea Veche
în zona palatului domnitorului Gheorghe Duca.
Figure 48. Ensemble du vieux pa/ai princier „ Curtea Veche" de Bucare t:
objet fragmentaires decouverts dans la zone du pa/ai du prince Gheorghe Ghica.
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Figura 49. Obiecte de coperite în trada Franceză, nr. 62,
pe uprafaţa re turilor Turnului Porţii de Jo .
Figure 49. Ensemble du vieux palais princier „ urtea Veche" de Buca1c t:
objet decouvert du perimetr de re te de la tour d la Porte de Ba ,
62, rue Franceză (Franr;ai e).
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Figura 50. Obiecte descoperite în ecţiunea IV din tracta ovaci, nr. 23.
Figure 50. Ensemble du vieux palai princier Curtea Veche de Bucare t:
objets decouverts dan la ection IV de la rue Covad (des Forgeron ).
11
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BISERICA HANUL GRECI DIN BUCUREŞTI MĂRTURII DOCUMENT ARE
Mirela COMĂNESCU
Biserica lui Ghiorma BanuL construită de bogatul boier din domnia lui
Petru Vodă cel Tânăr. s-a dovedit o zidire puternică. pe care vretnea şi
forţele naturii au înfrânt-o abia după trei veacuri. Ghiorn1a Banul. ctitorul
bisericii care-i poartă numele, a fost un boier puternic. care s-a ridicat până
la rangul de ban în timpul domniei lui Petru Vodă cel Tânăr ( 1559-1568 ).
fiul lui Mircea Ciobanu şi al Chiajnei. fiica din pri1na căsătorie a lui Petru
Rareş. Jupâneasa Caplea, soţia lui Ghiorn1a. construieşte înainte de 1558.
când soţul său era postelnic. mănăstirea Sfântului Nicolae al Postelnicesei.
numită 1nai în urmă şi până astăzi mănăstirea Mihai Vodă. Ghiorma
construieşte în anii 1564-1565 o biserica a sa. care i-a purtat numele 1•
Ctitorul însă, deşi foarte bogat şi darnic. nu a apucat să-şi înzestreze
biserica aşa cum ar fi avut de gând. căci. după mazilirea lui Petru Vodă
cel Tânăr şi surghiunirea lui şi a n1amei sale în Orient. a venit la tron
Alexandru II Mircea ( 1568-1574 ). căruia i se zicea •.Oaie seacă''. Acesta
a ucis mai mulţi boieri pe care. fără temeinice n1otive. îi socotea duşmani.
între ei fiind şi Ghion1a Banul. iar biserica a răn1as fără avere şi fără
spnJ 1n.
Leon Tomşa. în dorinţa lui de a mulţumi pe numeroşii călugări greci
ce se aflau aici închină biserica lui Ghiorma Banul către Arhiepiscopia
grecească Pogonianis: în anul 1631 (7139) ianuarie 18. Leon vv.. fiul lui
Ştefan vv., domnul Ţării Româneşti, întăreşte n1ănăstirii numită arhiepiscopia
Pogonianiei din Ţara Grecească biserica lui Ghiorma banul din Bucureşti.
metoh cu toate prăvăliile, odăjdiile şi cu tot venitul. Această biserică a fost
zidită din temelii de Ghiorma banul în zilele altor domni bătrâni şi de atunci
a stat pustie, "fără nicio căutare de la nimeni". Acum, don1nul a socotit cu
toţi dregătorii săi şi cu voia Despei, nepoata lui Ghiorma banul, s-o închine
1

George Patra, Istoricul hanurilor hucureşte, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică,
Bucureşti, 1985, p. 87.
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metoh la această mănăstire, ca să poarte grijă călugării de toate deadinile şi
sculele ei. pentru a nu se risipi şi a nu se pustii" 2.
Acelaşi dornn îl împuterniceşte în acelaşi an, la 5 martie, pe popa
Gavril „socotitorul" bisericii numită a Ghiormei banul să spargă nişte case
ale unor oameni care s-au strâns la Obileşti, jud. Ilfov. pe ocina bisericii. şi
nu vor să dea zeciuială bisericii. volnicindu-l totodată să ia zeciuiala din
grădini. pâine, fân şi din toate. cun1 este obiceiuL iar cine nu va da să i se
spargă casa şi să fie izgonit de acolo3.
La 23 aprilie 1631 Despa Pană vistiereasa, fiica lui Manta. fiul lui
Ghiorn1a fost ban, închină biserica zidită de n1oşul său, Ghiorma banuL în
Bucureşti. cu toate bunurile şi veniturile ei. prăvălii şi moşii la arhiepiscopia
Pogonianiei.i .
În anul 1632, aprilie 7. Leon vv. întăreşte bisericii lui Ghiorma banul din
Bucureşti. care este 1netoh al arhiepiscopiei de Pogoniani din Ţara Grecească,
prăvăliile din Bucureşti. scutindu-le de galbenul de fum. când îl dau celelalte
prăvălii, deoarece această biserică nu are alte deadine sau alt venit:i .
Un document extre1n de interesant, dar din păcate păstrat doar sub
formă de copie, şi, probabil un fals, aflat în fondul M-rea Mihai Vodă, emis
la Bucureşti la 12 iulie 1620 ( 7128). în cancelaria lui Gavril Movilă vv ., fiul
lui Simion Movilă vv., aminteşte că do1nnul Petru Cercel vv. ,,a băgat n1are
mânie şi urgie la sf. mănăstire a Ghionni banul din Bucureşti, hramul sf.
Niculae i-a gonit pă călugări şi a 1nutat ose1nintele jupânesei Caplea la n1-rea
Bolintin" 6.
Prima menţiune documentară când biserica lui Ghionna Banul este
cunoscută sub numele de Biserica Grecilor este în actul din 8 aprilie 163 8
prin care Dumitru logofăt vinde lui Ghinea cojocarul un loc de casă din
Bucureşti7, loc pe care acesta îl vinde lui Pano Pepano la din 28 octombrie
1640 8. Acelaşi Pepano cumpără de la Mihalco şelar un loc de casă în
Bucureşti, lângă Biserica Grecilor 9, loc ce i se va întări acestuia şi pnn
cartea emisă de Matei Basarab vv. în anul 1644 ianuarie 4 10•
2

A.N., M-rea Bradu, Hanu Greci şi Codreni, l/1
.A.N., M-rea Bradu, Hanu Greci şi Codreni, X/2
4
A.N., M-rea Bradu, Hanu Greci şi Codreni, XXXIX/ I
5
A.N., M-rea Bradu, Hanu Greci şi Codreni, l/2
6
A.N., M-rea Mihai Vodă, XV/3
7
A.N., M-rea Stavropoleos, XII/7
8
A.N., M-rea Stavropoleos, Xll/9
A.N., M-rea Stavropoleos, XII/I I
10
A.N., M-rea Stavropoleos, XI/I
1

https://biblioteca-digitala.ro

BISERICA HANUL GRECI DIN BUCUREŞTI - MĂRTURII DOCUMENTARE

199

Actul emis la 14 octombrie 1653 de Gherghina judeţ, 12 pârgari din
Bucureşti. preoţi şi bătrâni ai oraşului Bucureşti, privind cumpărarea de
către Gheorghe Paspala cojocar şi soţia sa a unui loc de prăvălie de la Zaharia
negustor, îl aminteşte la martori pe popa Drăgoi de la Biserica Grecilor,
alături de egumenul Antim de la Sf. Gheorghe". În anul 1627, însă, se
numea biserica lui Ghiorma banul, deşi conducătorul mănăstirii era acelaşi
popa Drăgoi 12• Acelaşi popa Drăgoi „de la biserica Grecilor" apare ca
martor pentru o vânzare făcută de către jupâneasa Neacşa lui Stoica paharnic
din Răzvadu către Iane cojocar pentru o pivniţă în Bucureşti 13• Clopotniţa
Bisericii Grecilor este amintită într-un act din anul 1702 oct. 14 prin care
Eftimos de Pogonoana cumpăra de la logofătul Constantin pentru biserica
Hanu Greci o vie de pe moşia m-rii Mihai Vodă 1 -i.
De asemenea, în zapisul din 26 februarie 1666 se spune că jupâneasa
Muşa, a răposatului „boiarului meu Ianakie cojocarul", vinde o casă
„împotriva Bisericii Grecilor" lui Şerban Cantacuzino mare postelnic, unde
acesta va construi Hanul Şerban Vodă.
În anul 1671, noiembrie 20, Antonie Vodă din Popeşti întăreşte
bisericii lui Ghiorma banul „unde iaste sfântul hramu Naşterii lui Hristos de
aici den oraşul domnii meale, den Bucureşti, care iaste metoh suptu mâna
sfintii Episcupii Pogoneanii den Ţara Grecească, ca să fie volnic părintele
episcupul de la Pogonaini a ţănărea şi a oblăduirea această sfântă besearică
şi cu tot locul ei câtu iaste împrejur şi cu tot venitul ce va fi şi să aibă a
punerea popi ispravnici, iar altul nimenilea să n-aibă treabă a se amesteca în
venitul aceştii sfinte besearici a pune popi sau ispravnici fără decât numai
părintele episcopul ce scrie mai sus, pentru că această sfântă besearică iaste
adaosă şi miluită de răposatul Leon voievod la această sfântă şi
dumnezeaiască Episcupie Pogonianii, cu cărţi întărite cu mare blesen1,
precum am văzut domnia mea şi cartea părintelui patriarhului Chirilă de la
Ţarigradu şi cartea lui Leon Vodă şi cartea Radului Vodă. Dereptu aceia şi
domnia mea încă am întărit mila şi pomeana şi cu această carte a domnii
meale, pre tocmeala cum scrie mai sus ca să fie sfintei Episcupii de întărire
şi călugărilor de hrană şi de îmbrăcămente, iar domnii meale şi răposaţilor
părinţilor domniei meale pomeana în veacu" 15•
11

A.N.,
A.N.,
13
A.N.,
14
A.N.,
15
A.N.,
12

M-rea Cotroceni, XXV/8
M-rea Radu Vodă, XXXIV/18
M-rea Cotroceni, XXV/5
M-rea Bradu, Hanu Greci şi Codreni, LX/I
M-rea Bradu, Hanu Greci şi Codreni, XXXIX/7
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1631 (7139) ianuarie 18, Bucureşti
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Din mila lui Du1nnezeu, Io Leon voievod şi domn a toată Ţara
Ungrovlahiei, fiul marelui şi preabunului răposatului Io Ştefan voievod, dă
don1nia mea această poruncă a do1nniei mele sfintei şi dumnezeieştii
mănăstirri din Ţara Grecească, numită Arhiepiscopul Pogoneanu, unde este
hramul sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel_ şi tuturor călugărilor, câţi locuiesc
în acel locaş, ca să fie sfintei mănăstiri mai sus-scrise sfânta biserică numită
a lui Gheorma banuL unde este hramul Naşterii lui Hristos, de aici din
oraşul domniei mele din Bucureşti, metoh şi sub ascultare sfintei mănăstiri
mai sus-scrise, cu toate prăvăliile şi toate odăjdiile şi cu tot venitul, cât va fi,
mult, puţin. Pentru că această sfântă biserică mai sus-scrisă, a fost făcută şi
construită din temelii de răposatul Ghiorma banuL din zilele altor don1ni
bătrâni de demult, şi de atunci tot a stat pustie, fără nicio căutare de la
nimeni. Iar apoi, când a fost în zilele domniei mele, iar don1nia mea am
căutat împreună cu toţi cinstiţii dregători ai domniei mele şi cu tot divanul,
de am dat domnia mea şi ain închinat metohul acolo, la acea sfântă
mănăstire mai sus-spusă, cu voia Despinei, nepoata lui Ghiorma banul, ca să
ia călugării agoniseala de pe toate moşiile şi sculele sfintei biserici_ ca să nu
se risipească în altă parte, ca să nu se pustiască sfânta biserică, ca să-i fie
domniei mele şi răposaţilor ctitori veşnică pomenire. Încă şi blesten1 a pus
domnia mea: după petrecerea domniei mele, pe cine va alege Domnul
Dumnezeu a fi domn Ţării Româneşti, sau din rodul inimii mele sau din
neamul meu sau, după păcatele noastre, din alt neam, dacă va cinsti şi va
înnoi şi va înntări această carte a domniei mele şi pomana care este 1nai sus
scrisă, pe acela Domnul Dumnezeu să-l cinstească şi să-l păzească în
domnia lui, şi în viaţa viitoare, sufletul lui; iar dacă nu va cinsti şi nu va
înnoi şi nu va întări această carte a domniei mele, ci o va strica şi o va rupe
şi o va prăpădi şi o va lăsa în lipsă, acela să fie de3 trei ori bleste1nat şi
anatema şi afurisit de 318 sfinţi părinţi care sunt în Nicheia, şi să aibă parte
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cu I uda şi cu Arie la un loc. Încă şi martori am pus domnia mea: jupan Miho
marc ban al Craiovei. jupan Hriza n1are vornic. jupan Papa marc logofăt.
jupan lanachi mare vistiiar. jupan Du1nitraşco n1are spătar şi jupan Muşat
marc stolnic şi jupan Costandin marc comis şi Vasilie mare peharnic şi
jupan Alexandru marc postelnic şi ispravnic jupan Hriza mare vornic şi am
scris cu Dun1itru grămătic în cetatea de scaun Bucureşti. luna ianuarie. 18
zile. �i de la Adam până acu1n în anul 7139.
M-rca Bradu. Hanu Greci 1/1.
Orig. slavon. difolio ( 42x27). filigran. invocaţia simbolică. litera
iniţială şi monograma iniţială în chinovar. sen1nătura don1nului. sigi Iiu
mijlociu timbrat.

1632 (7140) aprilie 7, Bucureşti
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Din mila lui Dumnezeu, Io Leon voievod şi do1nn a toată Ţara
Ungrovlahiei, fiul marelui şi preabunului răposatului Io Ştefan voievod, dă
domnia mea această poruncă a domniei mele sfintei şi dumnezeieştii biserici
numite a lui Gheorma banul, unde este hramul Naşterii lui Hristos, de aici
din oraşul domniei mele, din Bucureşti. care este metoh şi sub ascultare la
Arhiepiscopia Pogoneani din Ţara Grecească, ca să îi fie toate prăvăliile
sfintei biserici care sunt aici în Bucureşti în pace şi slobode de galben ..când
a dat ughi alte prăvălii din altă parte, iar prăvăliile bisericii nicio bântuială să
nu aibă de ughi, pentru că m-am milostivit domnia mea şi an1 iertat
prăvăliile sfintei biserici de galben şi fumărit. pentru că aceaastă sfrîntă
biserică alte deadine şi alt venit nu are din altă parte, fără doar aceste
prăvplii mai sus-scrise, ca să fie de întărire şi de hrană bisericii, iar domniei
mele, veşnică pomenire. Drept aceea, şi voi slugile domniei mele. care
mergeţi pentru ughi de fumărit, aici în Bucureşti, îndată ce veţi zări această
carte a domniei mele, să căutaţi ca nicio bântuială să nu aibă prăvăliile
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sfintei biserici care este mai sus scrisă. Pentru că am pus domnia mea şi
blestem: pe cine va alege Domnul Dumnezeu a fi domn şi stăpân Ţării
Rmnâneşti sau din rodul inimii mele sau din nea1nul nostru sau, după
păcatele noastre. din alt neam. mă rog cu numele lui Dumnezeu. dacă va
cinsti şi va înnoi şi va înntări această carte a domniei mele, pe acela Domnul
Dumnezeu să-l cinstească şi să-l păzească în domnia lui, şi în viaţa viitoare,
sufletul lui� iar dacă nu va cinsti şi nu va întări. ci o va strica şi va prăpădi şi
şi o va lăsa în lipsă. acela să fie de trei ori blestemat şi anatema şi afurisit de
318 sfinţi părinţi care sunt în Nicheia, şi să aibă parte cu Iuda şi cu Arie şi
cu alţi necredincioşi iudei care l-au răstignit pe cruce pe Don1nul Dumnezeu
Mântuitorul nostru Isus Hristos. şi au zis: i-al, i-ai. răstigneşte-l pe el şi
sângele lui asupra lor şi a copiilor lor este şi va fi în veci, amin. Ţi de nimeni
neclintit. după porunca domniei n1ele. Încă şi martori am pus domnia mea:
jupan Hriza mare vornic. jupan Papa n1are logofăt. jupan Ianachi mare
vistiiar. jupan Miho mare spătar şi jupan Nedelco n1are stolnic şi Buzinca
mare co1nis şi Neagul 1nare peharnic şi Mano 1nare postelnic şi ispravnic ...
(loc alb). Şi an1 înfru1nuseţat eu. Tudor grămăti. în cetatea de scaun
Bucureşti. luna aprilie 7 zile. Şi de la Adan1 până acu1n în trecerea anilor, în
anul 7140.
M-rea Bradu, Hanu Greci 1/2.
Orig. slavon, difolio (35x25), invocaţia sin1bolică, litera iniţială ş1
n1onograma ornamentate. semnătura domnului. sigiliu mijlociu ti1nbrat.

1667 (7175) iulie 2
În numele Tatălui şi al Sfântului Duh, troiţa de o fiinţă şi nedespărţită
Adică eu Dragată judeţul den oraş den Bucureşti cu 12 pârgari şi cu
preoţii şi cu toţi bătrânii oraşului scriem şi mărturisim cu această carte a
oraşului să fie de bună credinţă la mâna jupânului Iorgăi Corbul neguţătoriul
şi a jupâneasii dumnealui, Marii, şi a coconilor dumnealor câţi Dumnezeu le
va dărui pentru să se ştie că au fost cumpărat nişte loc de casă aicea în oraş
în Bucureşti, de la Tudor croitoriul, feciorul Paraschivii croitoriul cel bătrân.
dei, cându au fost acum, în zilele Măriei Saledomnului nostru, Io Radul
Leon voevod v leat 7175, fiindu-i nevoe, întrebat-au vecinii den-prejurul
locu lui ca să-l vânză, nu se-au aflat nimea, iar jupânul Iorga Corbul
văzându-l la nevoe şi şezându aicea cu atâta cheltuială, tocmitu-se-au de a
lor bunăvoie şi l-au cumpărat derept bani gata galbeni cincizeci ughi, 50, şi
l-au vândut de a lui bună voe şi cu ştirea oamenilor lui. Însă să se ştie locul
la beseareca Grecilor, preste uliţă, între jupânul Dona, despre uliţă stânjeni
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în lat 7 ½. şi în lungu iar stânjeni 30 ½. Şi iar a mai cumpărat jupânul Iorga
cupeţ şi alt loc. iar pre lângă acest loc. de la Antona, nepoata lui Tudor
croitoriuL însă iar să se ştie locul despre uliţă, în lat stânjeni 2 ½, şi în lungu
stânjeni...(loc alb). Şi l-au cumpărat derept ughi ... (loc alb), ca să fie
dumnealor moşie stătătoare în veci. dumnealor şi coconilor dumnealor în
veaci, precum scrie mai sus. Şi l-au vândut de a ei bunăvoe, fără de nicio
silă. Într-acea, făcut-am această carte a oraşului la mâna dumnealor să le fie
de moşie, precum scrie mai sus. Şi cându o am făcut pus-am şi mărturie pre
părintele popa Barbul clisiariul domnescu i Gherghina biv judeţ i popa
Stoica. feciorul popei Stanciului cel bătrân i jupânul Manul starostea de
neguţători i jupânul Nedealco cluciariul, feciorul jupânului Tatului i jupânul
Cuţar. ginerele jupânului Tatului, i paan Nica iar ginerele jupânului Tatului i
paan Iorga biv staroste i părintele Partenie de la beseareca Grecilor i Ianache
cel bătrân i Gherghe logofăt, feciorul popei Mantii clisiariul din Bucureşti şi
alţi boiari şi neguţătoricari-şi vor pune peceţele şi iscăliturile mai jos
(Dumitraşco logofăt, popa Paraschiva de la Adormirea domnului, popa
Stoica de la Sfântul Neculai, Toma săpunariul, Drăghici logofăt, Dumitraşco
stegar, Radul logofăt. popa Stanciul de la Biserica Domnească). Şi pentru
credinţa pus-am şi peceaţile oraşului ca să se crează. Pis Vlădilă Grama de
la Beseareca Domnească. cu învăţătura lor, iulie 2 uile, leat 7175.
M-rea Bradu. Hanu Greci LIV/6.
Orig., difolio (43x29), filigran, sigiliu mijlociu în tuş.

1668 (7176) februarie 9, Bucureşti
Milostieiu bojieiu Io Radul voevod i gosopdin vâsoe zemle
Ugrovlahiscoe, sân velicago i preadobrago, starago i pokoinago Io Leon
Ştefan voevod, davat gospodstvo mi sie poveleanie gospodstvo mi, sfintii şi
dumnezeştii besearici ci să chiamă a Ghiormei banul, hramul Naşterii lui
Hristos, de aici de în oraşul dumnii meale, den Bucureşti, care iaste metoh
suptu mâna sfintii Episcupii Pogoneani, den Ţara Grecească, ca să fie
volnicu părinntele episcupul de la Pogoneani a ţinearea şi a oblăduirea
această sfântă besearică şi cu locul ei, câtu iaste împrejur şi cu totu venitul
ce va fi şi să aibă a pune popii ispravnici, iar altu nimenilea să n-aibă treabă
a se amesteca în venitul aceştii sfinte besearici, a pune popi sau ispravnicio
fără decâtu numai părintele episcupul ce scrie mai sus. Pentru că această
sfântă besearică iaste adaos şi miluită de răposatul părintele domnii meale Io
Leon voievod la această sfântă şi dumnezeiască Episcupie PogoneaniL cu
cărţi întărite cu mare blestemu, precum am văzut domnia mea şi cartea
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răposatului părintelui domnii meale de milă. Direptu aceeia, şi domnia mea
încă ainu întăritu mila şi pomeana şi cu această carte a domnii meale, pe
tocmeala cum scrie mai sus, ca să fie sfintei Episcupii de întărire şi
călugărilor de hrană şi de îmbrăcăminte, iar dumnii meale şi răposaţilor
domnii meale în veci pomeana.
Aşijderea, pre cari le va dărui Domnul Dumnezeu în urma noastră, a fi
d01nnu şi biritoriu Ţărăi Rumâneşte, au de în sângele plodului domnii meale
au den neamul nostru au den-traltu neamu, pre acela încă rog cu numele lui
Du1nnezeu să cinstească şi să înoiască şi să întărească această carte a domnii
meale, ca şi D01nnul Dumnezeu să-l cinstească şi să-l hrănească întru
don1nia lui şi să-i fie sufletul lui la răpaos în veaci cu direpţii. 11 H€ w
KN'OIKAH H€noKo,diEHM nopH�Mo rcÂB "'".
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A'k TOM

B'h l\'h 1' r�PO�.

M-rea Bradu. Hanu Greci XXXIX/5.
Orig., difolio ( 42x3 1 ). filigran. literele iniţiale, intitulaţia şi monograma
în chinovar. semnătura don1ntdui, sigiliu n1ijlociu în ceară roşie, căzut.

1671 (7179) ianuarie 28
Adică eu, Radu) căpitan Bilcirescul, împreună cu jupâneasa mea,
Cuţa, şi cu coconii noştri scriim şi 1nărturisin1 cu acest al nostru zapis ca să
fie de bună credinţă la 1nâna jupânului Iorgăi starostea cum să să ştie că i-am
vândut o prăvălie aicea în oraşul Bucureşti, care prăvălie iaste lângă
prăvăliile besearecii Grecilor, în rând, în dosul altarului, la răspântii, despre
na1niază. cu locul cât ţin ş-alte prăvălii, până în bolovanii besearicii, derept
bani gata ughi 20, care prăvălie au fost a noastră de la socr-mieu, Ganea
cojocar, şi a1n luat toţi banii gata întru mânele noastre. Iar pentru zapisul
aceştii prăvălii, acel vechiu, nu s-au aflat ca să-l dăm la mâna dumnealui, şi
de se va afla la mâna cuiva să nu se crează. Iar de se va scula cineva cu
zapis. că iaste această prăvălie a lui, noi să avem a darea saamă. Şi la
tocmeala noastră tastau mulţi oameni buni mărturie, carii vor iscăli mai jos.·
şi pentru mai adevărata credinţă pusuneam şi iscăliturile mai jos ca să să
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crează. Şi am scris eu Alexandru logofăt din SăteanL cu voia lor. Pis
ghenarie 28, 7179-1671.
M-rea Bradu. Hanu Greci LIV/8.
Orig., difolio (29,5x20). filigran, 2 sigilii inelare în tuş, nouă semnături
în lin1ba greacă.

1671 (7180) noiembrie 20, Bucureşti
Milostieiu bojieiu Io Antonie voevod i gosopdin vâsoe zemle
Ugrovlahiscoe, davat gospodstvo mi sie poveleanie gospodstvo mi. sfintii şi
dun1nezeştii besearici ce să chiamă a Ghiormei banul unde iaste sfântul
hra1nu Naşterii lui Hristos de aici den oraşul domnii meale den Bucureşti_
care iaste metoh suptu mâna sfintii Episcupii Pogoneanii den Ţara
Grecească, ca să fie volnic părintele episcupul de la Pogonaini a ţănărea şi a
oblăduirea această sfântă besearică şi cu tot locul ei câtu iaste împrejur şi cu
tot venitul ce va fi şi să aibă a punerea popi ispravnici. iar altul nin1enilea să
n-aibă treabă a se amesteca în venitul aceştii sfinte besearici a pune popi sau
ispravnici fără decât numai părintele episcopul ce scrie 1nai sus. pentru că
această sfântă besearică iaste adaosă şi miluită de răposatul Leon voievod la
această sfântă şi dumnezeaiască Episcupie Pogonianii cu cărţi întărite cu
mare blesem, precum am văzut domnia mea şi cartea părintelui patriarhului
Chirilă de la Ţarigradu şi cartea lui Leon Vodă şi cartea Radului Vodă.
Dereptu aceia şi domnia mea încă am întărit mila şi pomeana şi cu această
carte a domnii n1eale, pre tocmeala cun1 scrie mai sus ca să fie sfintei
Episcupii de întărire şi călugărilor de hrană şi de îmbrăcăn1ente. iar domnii
meale şi răposaţilor părinţilor domniei meale pomeana în veacu. Aşijderea
am întărit domnia mea şi cu blestem pre care-l va dărui Domnul Dumnezeu
în urma noastră a fi domnu şi biruitoriu Ţării Rumâneşti au den sângele
inemii domnii meale au den neamul domnii meale au den-traltu neamu, pre
acela încă-I rog cu numele lui Dumnezeu să cinstească şi înnoiască şi să
întărească această carte a domnii meale, ca să pre acela Domnul Dun1nezeu
să-l cinstească şi să-l hrănească întru domnia lui cu bună pace şi cu sufletul
lui să fie la răpaos cu direpţii în veacu. 11 H€ w KorOiKAO H€noKo,drnHMO
nopH�Mo rcÂB MH
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M-rea Bradu, Hanu Greci XXXIX/7.
Orig., di folio ( 41 x30), filigran, litera iniţială, intitulaţia şi monograma
în chinovar, semnătura domnului. sigiliu mijlociu în ceară roşie, căzut.

1674 (7183) decembrie 11, Bucureşti
Milostieiu bojieiu Io Duca voevoda gosopodar zemle Vlahaei. davat
gospodstvo 1ni siiu povelenie gospodstvo mi sfintii şi dumnezeieştii
beseareci care se cian1ă a Ghiorn1ei BanuL unde iaste hran1ul Naşterii
Domnului şi Mântuitorului nostru, Isus Hristos, ce se află aici, în oraşul
don1nii meale, în Bucureşti, care iaste 1netoh închinat la Arhiepiscupie
Pogoneanii den Ţara Grecească. ca să fie toate prăvăliile sfintei beseareci
câte suntu în Bucureşti. în pace şi ertare de seamă şi de fum, când vor da alte
prăvălii den-tralte laturi, iar prăvăliele aceştii sfintei beseareci nicio
bântuială să n-aibă, numa să aibă a lua besearecat, pentru că această sfântă
besearecă alte moşii sau alte venituri neavându de nicăiorea. de nicio parte.
fără numai aceaste prăvălii ce scriu mai sus care sântu de-ntărire şi de hrană
besearecii şi au fostu ertate şi de alţi răposaţi domni mai de-nainte vreame
cu cărţi de milă şi de ertăciune, precum am văzut domnia mea şi cartea
răposatului Leon voevod. Aşijderea, şi domnia mea după ce ne învrednici
n1ultu milostivul Dumnezeu cu domnia a fi domnu şi biruitoriu acestui
cinstit Scaun al domniei Ţării Rumâneşti, domnia mea încă m-am milostivit
de am ertat şi am lăsaat prăvăliile sfintii beseareci carii scrie mai sus ca să
aibă bună pace de aceaste dăjdii carii scriu mai sus, ca să poată fi a sfintei
beseareci de-ntărire şi de hrană preoţilor slujitorii sfintii beseareci, iar
d01nnii meale şi răposaţilor părinţilor domniii meale pomeană în veaci.
Dreptu acceaia şi voi toate slugile domnii meale carii veţi umbla pentru
... (loc alb) aici, în oraşul domnii meale, în Bucureşti, în vreame ci veţi
vedea această carte a domnii meale, iar voi să căutaţi nicio bântuială
să-naibă prăvăliile sfintei beseareci ci foarte bună pace pace (sic) să aibă. Şi
în urma domnii noastre pre care-l va milui Dumnezeu cu domnia a fi
domnuŢărăi Rumîneşti încă să aibă a noii şi a întăriaceastă carte a domnii
n1eale care am făcut domnia mea pre mila şi ertăciunea acestor prăvălii ale
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aceştii sfinte beseareci ca şi Dumnezeu cel ci e în Troiţă slăvit să-l
cinstească şi să-l întărească întru domnia lui şi la acela veac ce va să fie să
fie ertat cu sufletul lui, iar care-l nu va cinsti nici va noii nici va întări, ci va
călca şi va strica şi va lăsa întru uitare, acela să fie supt blestem anatemat şi
afurisit de 318 sfinţi părinţi de la soborul Nekiei, parte să aibă cu Iuda şi cu
Arie la un loc. a1nin. Seje svedetelie postavleaem gospodstva mi Chirca vei
ban. Radul vei vornic. Radul Năsturel vei logofăt, Vâlcul vel vistiar, Mihai
vei spătar. Tudoran vei clucer, Laţcarache vei postelnic, Ventilă vei
peharnic. Preda vei stolnic, Barbu! vei comis. Ispravnic, Pârvul Catacozino
vtorii logofăt. i Dumitraşco logofăt pisah. u Bucureşti, measeţa dechembrie
12. a treia zi. i ot Adan1a do nînea v leat 7183-167 4.
Io Duca voievod 1nilostieiu bojieiu gospodin.
M-rea Bradu. Hanu Greci 1/11.
Orig.. difolio ( 42.5x28,5), filigran, litera iniţială, intitulaţia ş1
monograma în chinovar, semnătura domnului, sigiliu mijlociu, timbrat.

1680 (7188) februarie 28
Adică eu Cârstea logofătul de înpreună cu jupândeasa mea Ilina, fata lui
Paan Pepano, scriem şi mărturisim cu acest zapis al nostru ca să fie de bună
credinţă svintii şi dumnezeeşti bisearici ce să zice a Grecilor de aici, din oraş,
din Bucureşti, unde iaste hramul Rojdestvo Hristovo şi la mâinile
ispravnicilor bisearicii anume. Manul i Mihai cupeţ. ca să să ştie că ne-am
tocmit de le-am vândut un loc de casi aici, în Bucureşti, şi cu casele şi cu
pivniţă şi cu grajdiu şi cu curtea cu bolovani şi cu poartă precum sânt toate
gata care loc l-au fost cumpărat socru miu Paan Pepanno de la cumnată-său,
Isar cămăraş, încă mai de-nainte vreame. Şi acest loc iaste în lat din clopotniţa
bisearicii în sus până în locul lui Gherghi logofăt Clanţa stând .... 16, iar în
lung iaste din uliţă până în ceaia uliţă. Deci ne-am tocmit şi le-am vândut
acest loc cu casele ce scrie mai sus în preţ drept taleri 242, dintr-aceşti bani
am socotit şi noi de am dat şi am miluit pre sfânta bisearică cu taleri 32 şi ne
am luat bani data în mâinile noastre taleri 21 O ca să fie de acum înainte acest
loc şi casele pre seama bisearicii ca să se mai lărgească curtea bisearicii şi să ne
fie şi noao şi părinţilor noştri de pomeană în veaci. Şi la această tocmeală fostau
mărturie carii vor iscăli mai jos în zapis şi noi pentru adevărată credinţă ne-am
pus peceţile şi iscălitutrile ca să să crează. Pis fevruarie 28, 1680 (7188).
Cârstea logofăt
Jupâneasa Ilina
16

Loc alb.
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Sen1nături în limba greacă:
Dositei Pană
Danii} ... (indescifrabil)
Panaiotis, n1artor
Matei Pană, n1artor
Constantinos Manolis, 1nartor
Di1nitriţos ... , fost staroste
Pe verso: ... indescifrabil Matei, 1nartor
M-rea Bradu, Hanu Greci, LIV /11.
Orig., difolio (39,5x20,5). filigran, un sigiliu mic în fum.

1684 (7192) iunie 5, Bucureşti
Adică eu Linca ot Petreşti, fata răposatii Neacşăi logofetese Petreascăi,
scris-an1 şi mărturisesccu cu acesta al mieu zapis ca să fie de bună credinţă
cum să să ştie că întâmplându-se dumneaei mâne-mea, Neacşii logofeteasii,
n1oarte aici în Bucureşti lăsat-au dumneaei cu sufletul dumneaei ca să să
îngroape la beserica Grecilor carea iaste închinată la Rumeli la Pogoiani la
arhiepiscopul Manasiia deci după ce se-au îngropat eu fiindu încă cu soţul
mieu Jupa şătrar viu socotitu-1n-an1 înpreună cu dumnealui de am întărit la
sfânta besearică cu o 1noşie de la Mălăeşti în judeţul Elfov însă stânjeni
2000 doauă sute ca să aibă a-i ţirea aceşti stânjeni de moşie după moartea
noastră cu bună pace şi i-an1 făcut şi zapis cu blestem şi cu legături să aibă
a-i ţirea după n1oartea noastră iar până vo1n fi noi vii să o stăpânim tot noi
iar după aceia n-au trecut n1ultă vrean1e ci se-au întâmplat şi soţului meu
Jupii şătrar de au n1urit şi l-an1 îngropat iar la beserica aceasta ce scrie mai
sus şi an1 slobozit pre părinţii carii sânt năstavnici la această sfântă beserică
să aibă voe să-şi ţie aceşti stânjeni de ocină doao sute carii scrie mai sus de
acum înainte cu bună pace ei să aibă treabă cu dijma de acolo măcar veri de
ce se-ar afla pre acii stânjeni de ocină iar eu treabă să n-aibu. Şi pentru
credinţa mia ain pus inelul de în jos ca să să crează. Şi mărturie cine-şi va
pune iscălitura di în jos. Pis în Bucureşti, iunie 5, 1684 (7192).
Eu Linca
Şărban logofăt 1nărturie
Radul logofăt 1nărturie
Ion Ghiorghi mărturie
Stroe Iorga mărturie
Ioancu Papa mărturie
Preda mărturie
Din Piteşti Orga
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Cârstea al treilea vistiar mărturie
Eu popa Stan din Petreşti n1ărturie
Ghiorghie Stan mărturie
M-rea Bradu. Hanu Greci VI/20
Orig. difolio (32x21.5). filigran. sigiliu inelar în tuş.

1696 (7205) noiembrie 27, Bucureşti
Milostiu bojiu Io Costandin Basărab voevod i gospodar vâsoe ze1nle
U grovlahiiscoe. davat gosspodstvo mie sie povelenie gospodstvo n1i sfintei
şi dumnezeştii mănăstiri ce se chiamă Bradulş unde iaste hramul sfântului şi
marelui mucenic Dimitrie care iaste închinată la sfânta mănăstire den Ţara
Greceascăce se chiamă veche Pogoniani unde să cinsteşte hramul Adonnirea
preasfintii şi de Dumnezeu născătoare şi pururi fecioară Maria care iaste
făcută şi închinată den te<mel> 17ia ei de răposatul slăvitul şi prea înălţat
marele împărat Costandin cel Mare Pogonan şi părint<elui> Theofan
egumenul de la această sfântă mănăstire Bradul şi tuturor călugărilor câţi se
află lăcuitori la aceast <sfâ>tu locaş ca să fie sfintii n1ănăstiri nişte locuri de
prăvălii aici în oraşul domnii meale în Bucureşti în 1nahalaua de la bisearica
Grecilor care locuri sânt den josul prăvăliilor Cârstii vistiiariul şi alături pre den
sus de locul bisearicii domneşti cât ţine în lungu şi lat cât iaste îngrădişul pentru
că acest loc de prăvălii fost-au a lu Isar neguţătoriul şi l-au stăpânit în viaţa
lui cu bună pace deci Isar neguţătoriul fiind 0111 străinu din Ţara Grecească
şi întâmplân-du-i-se lui moarte au fost socotit de au dat şi au închinat acest
loc de prăvălii la sfânta mănăstire Pogoniani cea veche care iaste nastavnică
sfintii mănăstiri Bradul şi au dat toate hrisoavele şi zapiselele ce au avut pre
acest loc dă prăvălii înpreună cu zapisul de danie şi de închinăciune la
mănăstirea Pogoniani de călugării de acolo de la Pogoniani. avându sfânta
mănăstire Bradul metoh şi închinată acolo au fost trin1is zapisul lu Isar
neguţătoriul şi toate hrisosvele domneşti aici la părintele Theofan egun1enul
de la mănăstirea Bradul ca să ţie şi să stăpânească acel loc de prăvălii ce au
fost a lu Isar neguţătoriul. Într-aceia Theofan egumenul neştiindu unde suntu
acele locuri ale lu Isar neguţătoriul s-au fost pus şi s-au apucat de nişte
prăvălii ale Cârstii vistiar i zicându cum că acelea sântu prăvăliile lu Isar
neguţătoriul şi le-a împresurat Cârstea vistiariul şi neputându-se adevărat
lucrul pre dreptate avut-au Theofan egumenul şi pâră de faţă cu Cârstea
vistiar la divan înaintea domnii mea pentru aceste locuri de prăvălii. Deci
domnia mea a judecat şi le-am dat den divan la mijlocul lor 12 boiari mari şi
neguţători adevărâtori şi judecători pre răvaşele don1nii n1eale anun1e Diicul
17
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marc logofăt i Şerban mare vistieriu i Costandin mare clucer i Cernica mare
armaş i Radul Hrizii fost mare clucer de arie i Matei mare portar i Neagoe pitar
Rătescul i Ianuţă starostea de negustori şi Manul negustor i Iane Cazacopul i
Stan al doilea vornic i Iorga fost staroste ca să caute şi să adevereaze aceşti
boiari care sânt lucrurile lu lsar neguţător şi care sânt ale Cârstii vistiariu să
i judece li să-i toc1nească şi să le aleagă locurile unii de către alţii. Deci
aceşti 12 boiari după porunca domnii mea ei s-u strânsu toţi înpreună şi au
mersu acolo la aceaste locuri de prăvălii de au strânsu mahalagii neguţători
oameni bătrâni den-prejurul locului de au întrebat de au întrebat şi au
cercetat în tot chipul şi le-au cetit toate cărţile şi hrisoavele ce au avut şi
nicicu1n den cărţile şi hrisoavele ce avea Theofan egumenul la mâna lui n-au
putut adevăra nici au putut dăn voartbe care sânt locurile lui Isar de vreame
ce nici numele cele ce scria în cărţi nu să pomenescu fiind lucruri vechi şi dă
dean1ult de 81 de ani nici locurile ceale ce scria în cărţi nu sânt slobode ce sânt
cu prăvălii de le stăpânescu alţii cu zapise şi cu scrisori de cumpărătoare nici în
zapisul cel ce are părintele Theofan egumenul de danie şi în hrisoavele cele
vechi nu arată unde iaste acel loc a lu Isar de prăvplii şi într-alt chip
<nepu> 18 tându-se adevărat fără decât numai întrebând pre mahalagii s-au
afla la oameni bătrâni de au arătat acest loc de prăvălii care iaste den josul
Cârstii vistieriul zicând şi mărturisind cu sufletele lor cmn că ei ştiu şi ţin
n1inte cu1n că acel loc au stăpânit Isar negustor şi feciorii lui den zilele
Radului Vodă până acum şi lângă aceale mărturii s-au aflat şi Ianuţă
starostea de neguţători de a mărturisit şi el înaintea acestor 12 boiari cum că
într-o vreame Isar neguţătoriul ca să vânză acel loc de prăvălii au mersu cu
dânsul dă i l-au arătat acel loc ce scrie mai sus care iaste den josul prăvăliilor
Cârstii vistiar şi au mai mărturisit şi Jane Cazacopul şi Gherghe Mândrea
care suntu den-trun sat cu Isar neguţător, cum că aşa a ştiut şi ei de atâta
vreame că acesta iaste locul ci au stăpânit Isar neguţătoriu. Deci, după
mărturiseala acestor neguţători şi mahalagii şi după adeverinţă aceşti boiari
ce scriu n1ai sus au ales şi au hotărât acest loc a lu Isar care iaste a mănăstirii
Bradul de către locul Cârstii vistiar şi l-au dat să-l ţie sfintei mănăstiri
Bradul pre seama sfintei mănăstiri Pogoneanii precu l-au dat şi l-au închinat
Isar neguţător, iar Cârstea vistiar să-şi ţie prăvăliile lui care sunt den susul
acestui loc cum le-au ţinut şi până acum, precum am văzut domnia n1ea şi
cartea acestor 12 boiari de judecată şi de adeverinţa acestui loc la mâna
părintelui Theofan egumenul drept aceia şi domnia mea încă a1n dat această
carte a domnii meale sfintii şi dumnezeştii mănăstiri Bradul şi părintelui
Theofan egumenul ca să aibă a ţinea şi a stăpâni acest loc de prăvălii ce au
fost a lu Isat neguţătoriul pre seama sfintii mănăstiri Pogoneanii cu bună
paace în lat şi în lungu, precum l-au ales şi l-au hotărât aceşti 12 boiari să fie
18
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sfintii mănăstiri de pomenire şi lu lsar neguţătoriul veacinică pomenire. Şi
an1 întărit cartea aceasta cu tot sfatul şi credincioşii boiarii domnii mea: pan
Cornea Brăiloiul mare ban i Stroe mare vornic i Diicul mare logofăt i Mihai
Cantacuzino mare spătar i Şerban mare vistieriu i Costandin mare cliucer i
Dumitrache mare postelnic i Vergo mare păharnic i Radul mare stolnic i
Şerban Cantacuzino mare comis i Iorga mare slujer i Costandin Corbeanul
mare pitar. Şi ispravnic Toma Cantacuzino mare logofăt. Şi s-au scris cartea
aceasta în oraşul scaunului domnii meale. în Bucureşti, într-al noolea an den
domnia domnii meale, de Isar logofetul ot Bucureşti. Noembrie 27. leat 7205.
Io Costandin voevod milostiu bojiu gospodin.
M-rea Bradu Hanu Greci X/8.
Orig., difolio (42x29), filigran. puţin rupt. pătat. lipsă 2/3 din fila a
doua, invocaţia simbolică, titulatura şi monograma în chinovar, semnătura
domnului. sigiliu mijlociu în ceară roşie căzut.

1703 (7211) februarie 14
Adică eu, Costandin logofăt dinpreună cu jupâneasa mea, Sima,
dat-am aceast al nostru zapis ca să fie de bună credinţă la mâna sfinţii sale
părintelui Efthimie episcupului de la Pogoniani 19, care iaste aici la beserica
Grecilor în Bucureşti, precum să se ştie că i-am vândut sfinţii sale o vie care
iaste pă moşia lui Mihai Vodă, care vie mi-au fost şi mie de cumpărătoare
de la Ianache, feciorul Mihului călugărului. care vie iaste pă den sus alăture
cu vie arhimandritului, cu tot pometul cu gardum cât iaste îngrădit şi de ceia
parte iaste alăture cu gardul vii lui Mihai Vodă precum scriu şi zapisele cele
vechi care le-am dat la mâna sfinţii sale înpreună cu zapisul meu şi le-am
vândut drept bani gata taleri 130 şi am luat aceşti bani toţi gata în mâinile
noastre şi i-am dat sfinţii sale şi 2 tocitori şi 3 buţi şi teascul şi corita cât am
avut. Deci să aibă sfinţia lui a ţinea această vie cu bună pace precum am
ţinut şi eu. Drept aciia i-am dat acest zapis la mâna sfinţii sale şi când s-au
făcut acest zapis fost-au mulţi năguţători mărturie care vor iscăli mai jos ca
să să crează. F evruarie 14, 7211 .
Costandin logofăt
Eu Sima
Semnături în limba greacă, din care două indescifrabile:
Ioan Mihalis
Aghinos Aghion, martor
Ianutos
fost staroste, mărturisesc
'
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Gheorghios fost staroste, mărturisesc
Theodorios Ioan, drept martor
Zafiris staroste, martor
Istrate croitorul
M-rea Bradu, Hanu Greci XXIX/7
Orig., difolio (29,5x21), filigran.

1704 (7213) decembrie 26
Adică eu Iane căminariul dat-am scrisoare mea la mâna sfinţiei sale
părintelui piscopului Efthimiă cum să să ştie că avându lemne de o provolia pă
locul bisearicii Grecilor deci eu m-am tocmit de a mea buna voea co sfinţie sa
de de o an1 vândut drept taleri, 43. să-i fie stătător.pentru mai adevărata cridinţa
an1 dat zapisul meu la mâna sfinţie sale şi naintea altor boiari care să vor iscăli
mai jos ca să să crază. Dichemvrie 26. leat 7213.
Eu Ianache căminar
Se1nnături în limba greacă:
Gheorghe Mitris, martor
Poros Nicolau, mărturisesc cele de mai sus
Milios Dimitriu, martor
Gligoris Bacalis, martor
Chiriţis Manolis, martor
M-rea Bradu, Hanu Greci XXIX/8
Orig .. difolio (21.Sx16,5), filigran.

1711 (7220) decembrie 23
Adică noi moşneanii din hotarul Fundenescu, anume din Văguleşti,
Dragodan i Radul şi din Urseşti: Vlaicul şi VladuL dat-am zapisul nostru la
mâna sfinţii sale părintelui vlădicăi chir Efthimie de la sfânta mănăstire ce
să chiamă a Grecilor ca să fie de bună credinţă precum să se ştie că i-am
vândut sfinţiei sale pogon 1 ½ de ţealină, pogonul po bani gata lei 2 pre
lângă cumpărătoarea jupânului Mihai până în hotarul Leului, ca să-i fie
sfinţiei sale moşie stătătoare în veaci şi de nimeni bântuială să n-aibă pentru
că o am vândut noi de a noastră bună voe, nesiliţi de nimeni şi cu ştirea
tuturor înprejureanilor. Şi când am vândut pământul acesta şi am făcut
zapisul fost-au mulţi oameni buni carii să vor iscăli din jos, ca să se crează.
Dechemvrie 23 leat 7220.
Eu Dragodan vânzător
Eu Vlaicul vânzător
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Eu popa Goicea martor
Eu 1nonah Ioanichie n1artor
Eu Preda n1artor
Şi am scris eu Ion logofăt cu zisa lor
M-rea Bradu. Hanu Greci XXIX/9
Orig., di folio (22x 16). filigran.

1713 (7221) iunie 27, Bucureşti
Milostieiu bojieiu Io Costandin Basarab voievod i gospodin zemle
Vlahiiscoe davat gospodstva mi sie povelenii gospodstva mi sfintii şi
dun1nizieştii bisearici care să chiamă a Ghiormii banul unde iaste hrarnul
Naşterii Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos ce se află aici, în
oraşul dornnii me. în Bucureşti. care iaste metoh închinat la arhiepiscupie
Pogoneanii den Ţara Greciască. ca să fie toate prăvăliile sfintii bisearici
câte suntu aici în Bucureşti în pace şi iertate de seamă şi de fum cându vor
da alte prăvălii den tralte laturi. iar prăvăliile aceştii bisearici nici o
bântuială să n-aibă. numai să aibă a-şi lua bisearica pentru că aciastă sfântă
bisearică alte moşii au alte venituri neavându de nicăiri de nici o parte. fără
numai aceaste prăvălii ce scriu mai sus, care sânt de întărire şi de hrană
bisearicii şi au fostu ertate şi de alţi răposaţi domni de nainte vreame. cu
cărţi de n1ilă şi de ertăciune, pe cum le-am văzut şi domnia mea. Deci şi
domnia n1ea încă m-am milostivit de am ertat şi am lăsat prăvăliile sfintii
bisearici care scriu mai sus ca să poată fi sfintii bisearici care scriu mai sus
ca să poată fi sfintii bisearici de întărire şi de hrană preoţilor slujitorii
sfintii bisearici, iar domnii mea şi răposaţilor părinţilor domnii meale
veacinică pomenire. Drept aceeia, poruncescu domnia mea şi voao tuturor
slugilor domnii meale care veţi umbla pentru fumărit şi cu seamă aici. în
oraşul domnii meale, în Bucureşti, în Bucureşti 2° , în vreame ce veţi vedea
aciastă carte a domnii meale, iar voi să căutaţi nici o bântuială să n-aibă
prăvăliile sfintii bisearici ci foarte bună pace să le daţi. Şi în urma domnii
noastre, pre care îl va milui domnul Dumnezeu cu domnia a fi domnu ţării
Rumâneşti încă să aibă a înnoi şi întări aciastă carte a domnii meale care o
am făcut domnia mea pre mila şi ertăciunea acestor prăvălii ale aceştii sfinte
bisearici ca şi Dumnezeu cel ce iaste în Troiţă slăvit să-l cinstească şi să-l
întărească întru domnia lui şi la acela veacu ce va fi să fie iertat sufletul lui
iar carele nu va cinsti nici va întări ci va călca şi va strica şi va lăsa întru
uitare, acela să fie supt blestem, anathema şi afurisit de 318 sfinţi părinţi de
la săborul Nicheii parte parte să aibă cu Iuda şi cu afurisitul Ariia la un loc.
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Şi am întărit cartea aceasta cu tot sfatul şi cu credincioşii boiarii domnii
mcale: pan Costandin Ştirbeai vei ban, i pan Gligorie Băleanul vei vornicu
i pan Şărban vei logofăt i pan Ştefan Cantacozino vei spătar i Şărban
Bojorcanul vei visriiar i Ianacie Văcărescu! vei clucer i Iordachie
Crcţulescul vei postelnic i Radu! Dudescul vei păharnic i Pană Negoescul
vcl stolncc i Radu! Cantacozino vei comis i Şărban Hierăscul Năsturel vei
slugcar i pan Neagoe Topliceanu vei pitar şi ispravnec Costandin Conţăscul
al doi!ca logo făt. Şi s-au scris cartea aciasta întru al doaozecilea şi cinci de
ani den don1nia don1nii n1eale în oraşul scaunului domnii meale în Bucureşti
de J\nghelachie sân Mihai logofăt ot Târgovişti. iunie 27, leat 7221.
Io Costandin voevod milostieiu bojieiu gospodin
Sen1nătura: Io Costandin voievod
Costandin Conţescu! vtorii logofet am colaţionat
M-rea BraduL I-lanu Greci 1/23
Orig., difolio, filigran, invocaţia simbolică, intitulaţia şi monograma în
chinovar. sen1nătura don1nului. sigiliu mijlociu timbrat

1716(7224)mai 15
Dat-am scrisoarea noastră la n1âna sfinţii sale părintelui episcopului
Pogonianis chir Efthimie precum să se ştie că am închinat şi am afierosit
besericii Grecilor den locul ce am cumpărat de la Ianache părcălabul
târgovişteanul şi de la Miţa, soru-sa den fundul grădinii noastre, stânjăn,
jumătate şi den locul pivniţii până în uliţă stânjăn, unul, ca să fie sfintei
beserici dă rnoştenire în veci şi noaoă şi părinţilor noştri pomenire. Şi pentru
credinţa an1 iscălit ,nai jos. Mai 15, leat 7224.
Barbu! Grecianul fost n1are stolnic
Păuna stolniceasa
Grigorie fost n1arc postelnic 1nartor
Gligorie Grecianul fost mare agă, mărturie
M-rea Bradu, Hanu Greci XXIX/I O
Orig., difolio (32,5x23), filigran.

1719 (7228) octombrie 17, Bucureşti
Milostiu bojiu Io Nicolae Alexandru voievod şi domn al Ţării
U ngrovlahiei dă don1nia mea această poruncă a domniei mele sfintei şi

https://biblioteca-digitala.ro

BISERICA HANUL GRECI DIN BUCUREŞTI -- MĂRTURII DOCUMENTARE

217

dumnezieştii biseareci de aici den oraşul domnii meale, Bucureşti ce să
chian1ă a Ghiormei banul, unde să cinsteaşte hramul Naşterii domnului şi
mântuitorului nostru Isus Hristos, care iaste închinată metoh la arhiepiscupia
Pogoiani den ţara Grecească, ca să fie toate prăvăliile aceştii sfinte biseareci
câte sânt aici în Bucureşti în pace şi ertate de seamă şi de fum cându vor da
aceste prăvălii den-tralte laturi iar prăvăliile aceştii sfinte bisearci nici o
bântuială să n-aibă numai să-i aibă a-şi luarea bisearica fumăritul şi seama.
Şi iar să fie sfintii biseareci milă de la domnia mea să aibă a-şi scutirea tot
vinul de vinărici cât ar face în viile aceştii sfinte biseareci ori în ce deal ar f_
nici o bântuială de vinărici despre vinăriceari să n-aibă. Pentru că această
sfântă bisearică alte moşii şi alte venituri neavând de nicăiri, despre nici o
parte fără decât numai vii şi aceaste prăvălii ce scriu mai sus, care sânt de
întărire şi de hrană bisearicii şi fiindu ertate şi viile de vinărici şi prăvăliile
de fumărit şi de alţi domni mai den-nainte vreame cu cărţi domneşti iscălite
de milă şi de ertăciune, după cum am văzut domnia mea cartea răposatului
Costandin Vodă Brâncoveanul Băsărab voevod şi alte cărţi ale altor răposaţi
domni ce au fost mai nainte vreame făcute şi întărite tot una dupre alta pre
aceaste mili ce scriu mai sus. Întru aceia şi domnia n1ea încă m-am milostivit
de am mai înnoit şi am întărit n1ila aceasta şi cu această carte a domniii meale
şi pre lângă aceaste mili m-am milostivit domnia mea de am mai adaos la
sfânta bisearica aceasta ca să aibă scutirea şi o pin1niţă să vânză vin aici în
oraşul domnii meale în Bucureşti şi să fie şi aceia în pace de cămănărit de
vamă şi de vin domnescu ca să fie aceaste toate câte se-au zis mai sus de
întărirea sfintii bisearici şi de hrana părinţilor călugări ce se vor afla lăcuitori
la aciastă sfântă bisearică iar domnii meale şi răposaţilor părinţilor domnii
meale veacinică pomenire. Şi dreptu aceia poruncescu doinniiia mea şi voao
toturor slugilor domnii meale carei veţi umbla cu fun1ăritul cu seama aici în
oraşul scaunului domnii meale în Bucureşti şi voao vinăricearilor care veţi fi
pre aceale dealuri pre unde ar fi viile bisearicii în vrean1e ce veţi vedea
aciastă carte a domnii n1eale iar voi să căutati' nici o bântuială să nu faceti'
nici prăvăliilor de fumăritu şi de seamă. nici vinului cât să va face păn vii_
nici pimniţii de vamă de cămănărit şi de vin domnescu. ci bună pace să le
daţi de toate, că oricari carei să vor ispiti a le face vreo supărare peste cartea
domnii meale, acela să ştie că cu rea pedepsă să va pedepsi de către domniia
mea. Aşijderea, şi în urma domnii meale pre care va aleage domul Dumnezeu
şi stăpânitoriu acestui cinstit Scaun al Tărăi Rumâneşti încă-l pohtim şi îl
rugăm cu numele Domnului şi mântuitoriului nostru Isus Hristos ce iaste în
Troiţă slăvit în vreamea stăpânirii sale să aibă a înnoi şi a întări aciastă milă
a sfintei biseareci precum scrie mai sus ca şi ale domniei sale mile şi danii în
urmă încă să fie încă cinstite şi în seamă ţinute şi în veacul viitoriu să fie
sufletul lui la veacinic răpaos. Şi am întărit cartea aceasta cu tot sfatul
cinstiţilor şi credincioşilor boiarilor celor mari ai divanului domniei meale:
https://biblioteca-digitala.ro
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pan Radul Popescul vei vornic i pan Iordachie Creţulescul vel logofăt i pan
Dimitrachie Ramadan vei spătar i pan Grigorie Halepenschi vel vistiiar i pan
Manolachie cliucer i pan Alicsandru Ghica vel postelnic i pan Neculae Ruset
vel păharnic i pan Matei Creţulescul vel stolnic i pan Costandin Băleanul
vel comis i pan Gligorie Greceanul vel sărdar i pan Panaiotachie vel slugear
i Barbul Mereşanul vel pitar şi ispravnic Costandin Răcărescul al doilea
logofăt. Şi s-au scris cartea ciasta în don1nia a doao a domnii meale, aici în
oraşul scaunului domnii meale, în Bucureşti de Gherghe logofeţeluL vnuc
Gherghe şufariul ot Târgovişte, luna octombrie, 17, leat 7228.
Io Nicolae voevod
Iordache Creţulescul vel logofăt atn citit
Costandin Văcărescu! al doilea logofăt am citit
M-rea Bradu, Hanu Greci, 1/31
Orig. difolio, filigran, intitulaţia, literele iniţiale ş1 monograma în
chinovar, sigiliu 1nijlociu timbrat

1720 (7228) iunie 5
Adică eu Barbul Grecianul fost al doilea stolnic, fiul lui Şărban
Grecianul fost al doilea logofăt dat-am zapisul mieu la n1âna sfinţii sale
părintelui piscupului Pogoiani chir Efthin1ie de la bisearica Grecilor unde să
prăznuiaşte hramul Naşterii Don1nului Hristos ca să fie de bună credinţă
precum să să ştie că având eu un loc aici în Bucureşti între locul curţii meale
şi între a bisearicii Grecilor şi cu pimniţă de piatră care loc n1i-au fost şi mie
de cumpărătoare den locul de la Ianachie Clanţa însă în lungu stânjeni 7 şi
jumătate şi în lat stânjeni 5 li fiind locul bisearicii den locul caselor stri1ntu
ne-au pohtit sfinţiia sa ca să-i vindem acel loc să-şi n1ai lărgească şi sfinţia
sa locul bisearicii, deci şi eu den bună voia n1ea l-am vândut sfinţii sale
acest loc şi cu pimniţa în bani gata taleri I 00, vechi, mai mult pentru
pomenirea noastră şi a părinţilor. Deci să aibă a stăpâni sfinţia sa şi bisearica
acest loc cu bună pace de către tot neamul n1ieu. Şi când am făcut această
tocmeală fostau mulţi boiari mărturie care să vor iscăli n1ai jos. Şi pentru
mai adăvărată credinţă m-am iscălit şi eu mai jos. Iunie 5, leat 7228.
Grigorie Grecianul fost mare sărdar mărturie.
Matei Grecianul portar
Costea ... vistiar mărturie
Ianache fost al doilea portar
Semnături în limba greacă: Sterios Procu mare clucer de arie, martor
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Panntazis primicheriu, martor
Tanasios staroste, martor
M-rea Bradu, Hanu Greci, LIV/15.
Orig., difolio (29,5x20,5), filigran

1720 (7228) noem brie 19
Adică eu Voicila, fiul Neculii Bârseanul din Urlaţi, dat-an1 scrisoarea
mă la mână sfinţii sale părintelui popii !onichie, precum m-am tocmit eu ca
să fiu viiariu la vie sfinţii sale în Urlaţi şi m-am tocmit ca să fiu să-i păzescu
viia şi să-i dreg şi gardul şi să aduc cinci sute de haraci şi buţile cele săci
din Bucureşti şi să le leag şi apoi să-mi dea sfinţia sa boşăşinilă şi 15 adic[1
cincisprezece oca di lâna şi un boiasiu. Şi păntru credinţa 1ni-am pus
degetul mai jos ca să să crează. Noembrie 19, 7228.
Eu Voicila şi cu Manea, feciori lui Neculii Bârseanul platnic
Eu Nedelco Deicul martor
Costea cămineariul martor
Necula lui Stadii martor
Şi am scris eu Cârstea, făciorul popii Mihului cu zisa lor.
M-rea Bradu, Hanu Greci XXIX/I I
Orig., difolio (21,5x16,5), filigran, pe verso cu o însemnare în limba
greacă din august 18: ,,A venit Voicilă şi a dat un bogasiu, lână 15 ocale şi a
plătit toate cele pomenite··.

1721 (7220) aprilie 5
Adică eu, Costandin, fiul Iorgăi staroste, dat-am zapisul mieu la mâna
dumnealui sfinţii sale părintelui episcupului de la sfânta mănăstire de la
Greci cum să se ştie că am făcut schimbu cu nişte vii ale sfinţii sale din
judeţul Buzăului din dealul Cârlomăneştilor care vii le-au fost lăsatu Zota la
moartea lui aceştii sfinte mănăstiri ce scrie mai sus, m-am tocmit cu sfinţia
sa de i-am dat pă toate viile acealea şi pă crămi şi pă vase şi pă toate câte au
avut acea vie pentru treaba ei lăsate de Zota derept taleri 4 70 însă taleri
patru sute şaptezeci şi m-am învoit cu sfinţia sa de i-am dat o moară de la
Scăiani din josul morilor noastre roate 2 roata pe taleri I 00 cari fac taleri
200 şi i-am dat sfinţii sale şi bani gata taleri 270. Pentru aceia i-am dat
scrisoarea mea la mâna sfinţii sale să-i fie moara stătătoare în veaci. Şi
pentru credinţa am iscălit mai jos ca să se crează. Aprilie 5, leat 7229.
Costandin G.
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M-rea Bradu Hanu GrecL LIV /16.
Orig .. difolio (29x21 ). filigran. sigiliul mic în ceară neagră

t 722 (7230) februarie 23
Adică eu Barbut Grecianul biv vei stolnic. fiul Şerban Grecianul biv vei
logotat dat-an1 zapisul mie la sfinţia sa părintele piscupul Pogonianii chir
Efthin1ie ca să fie de bună credinţă precum să să ştie că la sfânta biserică a
Grecilor unde să prăznuieşte hramul Naşterii Don1nului Nostru Isus Hristos
fiindu locul strimtu din dosul casilor m-au poftit sfinţiia sa ca să-i vânzu dăn
locul grădinii n1eale până înpotriva locului care am fost vândut n1ai dă-nainte
iarăşi sfintei bisearici sfinţii sale şi pentru pomenirea noastră m-a1n înden1nat şi
i-am vândut Sfinţii Sale den locul grădinii n1eale în lat den zidul sfintii bisearici
pre cât ţine. Şi locul celalalt cu pimniţa care l-am vândut n1ai-nainte stânjeni
cinci. iar în lungu din locul acela până în uliţa dăspre hanul Şărban Vodă
stc1njeni .. . . 21• toc1nind cu sfinţia sa acest loc dirept bani noi taleri 300 şi după
toc1neală. luând de la sfinţia sa aceşti bani toţi deplin ieu încă an1 dat acest al
mieu zapis de cătră tot neamul mieu. pentru că dăn bună voia mea şi cu ştirea
fraţilor n1iei 1n-ain îndemnat de l-am vândut sfintii bisearici pentru pomenirea
noastră. Şi pentru credinţa m-an1 iscălit n1ai jos. Februarie. 23 leat 7230.
Grigorie Grecianul vei sărdar mărturie
Matei Grecianul mărturie
Ianache fost al doilea pitar n1ărturie
Semnături în limba greacă: Sterios Procu rnare clucer de arie. 1nartor
Panntazis pri1nicheriu. martor
Tanasios staroste. 1nartor
M-rea Bradu Hanu Greci. LIV /17.
Orig .. difolio (31 x22). filigran. sigiliu mic în tuş.

1723 (7232) octombrie 26
Adică eu Mariia care am fost jupâneasa jupânului Anastasie Verioti.
dat-am acest adevărat şi credincios al mieu zapis ca să fie de credinţă şi de
bună adeverinţă sfintei şi dumnezeeştii Mitropolii din Bucureşti. unde să
cinsteşte şi să prăznuieşte sfinţii de Dumnezeu încoronaţii Împăraţi şi în
tocmai cu apostolii Costandin şi Elena şi a tot săborul sfintei Mitropolii şi
cinstitului şi Prea-Sfinţitului mitropolit chir Danii!, pentru că uitându-mă eu
21
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la lucrurile lumii aceştii şi văzându-le că sunt toate trecătoare şi deşarte din
râvnă dumnezeiască şi dintru bunăvoinţa inimii meale. m-am îndemnat de
am dat danie şi am închinat la sfânta Mitropolie o prăvălie aici în Bucureşti_
în Uliţa cea mare. di lângă hanul lui Şărban Vodă, în mahalaua Bisearicii
Grecilor. ce caută cu faţa peste uliţă, asupra prăvăliilor Radului Vodă, care
sânt alături cu prăvăliia bisearicii tuturor Sfinţilor. pe din o alături cu
prăvăliia jupânului Zamfir proim staroste de neguţători şi pe din jos iar
alături cu altă prăvălie a lui. care prăvălie mi-au fost şi mie de moştenire de
la maică-mea. iar nu de pre taică-mieu. nici despre soţul mieu, însă în lat.
stânjeni ... (loc alb) şi în lungu din uliţa cea mare până ... (loc alb)
stânjeni ...(loc alb). Şi am dat sfintei Mitropolii şi cartea răposatului
Costandin Vodă şi scrisoarea neguţătorilor ce an1 avut pe această prăvălie.
deci să aibă a o stăpâni cu bună pace de către tot neamul mieu şi de către
rudeniile de pre soţul şi de către tot omul, pentru care nin1eni treabă cu
această prăvălie. fiind rămasă de la maică-mea. că să rămâie la sfânta
Mitropolie stătătoare şi nestrămutată în veci. pentru ca să fie sfintei
Mitropolii de ajutor şi de hrană. iar mie şi neamului mieu, vecinică
pomenire. Pentru care şi nun1ele ni s-au scris la sfântu pomeanic al sfintei
Mitropolii. Iar cine din nean1ul mieu, au dumnealui soţul mieu sau măcar
dintr-alţii străini. în urn1ă, după petrecania mea s-ar ispiti veri cu ce mijloc
să strice şi să înstrăineaze de la sfânta Mitropolie această danie ce am făcut
eu, unul ca acela blestemat să fie de Domnul Dumnezeu Atotţiitoriul şi de
toate sfintele săboară. parte şi locaş să aibă la un loc cu Iuda şi cu afurisitul
Ariia, să aibă părăş la înfricoşatul judeţ al lui Hristos, pe Sfântul Costandin
şi pe maică-sa. Elena. şi să fie supus Anathemei muncii cei veacinice.
osândindu-să în veaci î1npreună cu cei fără de Dumnezeu. Şi mărturie la
tocmirea acestui zapis s-au iscălit dumnealor boiarii cei mari. Iar pentru
credinţa şi mai buna întemeiare am întărit zapisul acesta, mai jos. cu pecetea
şi cu iscălitura mea, ca să să crează. octombrie 26 zile, leat 7232.
Mitropolia Bucureşti, CCXL V/2.
Orig.. difolio (44x29,5 ), filigran, sigiliu inelar. în tuş.

1731 (7239) mai 28
Milostiiu bojieiu Io Mihai Răcoviţă voevoda i gospodar zen1len davah
gospodstvo mi sie poveleanie gospodstvo mi sfinţii sale părintelui episcopului
Pogonianii chir Neofit, nastavnicul sfintei bisearici ce să numeaşte bisearica
Grecilor din oraşul domnii meali Bucureşti, carea iaste închinată la Sfânta
Episcopie Pogoniani de la Rumeli, pentru că de vreame neavând aciastă
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sfântă besearică nici un feeliu de ajutoriu şi de milă domnească, domnia mea
1n-an1 n1ilostivit de i-am e11at cu cartea domnii meale de pogonărit, pogoane
18 ca să şi le scutească în toţi anii la vreame să n-aibă supărare. De care
porăncescu domnia n1ea şi voao celor veţi fi rănduiţi cu slujba pogonăritului
toţi să aveţi a urn1area porăncii d01nnii meale dupre cum mai sus arată. Întralt
chip să nu fie. I saan1 reci gospodstva n1i. Mai 28. văleat 7239
Io Mihai Răcoviţă voievod n1ilostiu bojiiu gospodar
Semnătură Io Mihai Racoviţă voievod
Citit colaţionat vei vistiar
M-rca Bradul 1/36
Orig .. difolio. filigran. n1onogran1a şi sigiliul mic în chinovar, semnătura
don1nului.

1732 (7240) mai 12, Târgovişte
Milostio bojio Io Costandin Nicolae voevod i gospodin zemle Vlahiscoe
davat gospopdstvo mi sie povelenie gospodstva 1ni sfintei şi dumnezeeştii
bisearici de aici den oraşul Scaunului domniei meale den Bucureşti a
Ghionnei banul ce să nun1eşte Biserca Grecilor unde să cinsteaşte hramul
Naşterii Don1nului şi Mântuitoriului Nostru Isus Hristos care iaste închinată
111etoh la Arhiepiscopia Pogoiani den Tara Greciească şi sfinţii sale
părintelui episcopului Pogoniani chir .. . . . 22 năstavnicul sfintii biseareci ca să
fie toate prăvăliile aceştii sfinte bisearici câte sânt aici în Bucureşti în pace
şi ertate de sean1ă de fum şi de alte dăjdi de toate când numai să aibă aş da
<da>rea la bisearică fun1ăritul şi seama şi iar să fie sfintii biseareci milă de
la don1nia 111ea să a-şi scutirea vinul de vinărici cât ar face în viile aceştii
sfinte biseareci or în ce deal ar fi nici o bântuială de vinărici despre vinăriceari
să n-aibă. Aşijderea să aibă a-ş scutirea şi o pivnişă cu cărciumariul ei să
vânză vin aici în oraşul domniei meale în Bucureşti şi să fie şi acea pivniţă
în pace de fumărit, de cămănărit, de van1ă şi de vin domnescu şi cârciumariul
în pace şi ertat de toate dăjdile şi orânduialele ţărăi de niciunele nici un val
şi nici o supărare să n-aibă şi să aibă a-ş scutirea în toţi timpii la dijmărit,
câte stupi 200, şi să aibă a ţinea şi doi oameni strini fără de bir şi tăr de
gălciavă ca să fie de ajutoriul şi posluşaniia aceştii sfinte biseareci iar de
către don1niia mea să fie în pace şi ertaţi de toate dăjdile şi orânduialele ce
22
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are şi preste an în ţară de la vistieriia don1niei meale de niciunele val sau
supărare să n-aibă. Aşijderea, să aibă a-ş scutirea şi o băcănie aici în oraşul
domniei meale, în Bucureşti, şi să fie acea băcănie cu bacanul în pace de
schimbu de răş. de covoară, de fumărit şi de altedăjdii şi orânduiale ce are ş
pestean aici pe târgu de niciunele supărare să n-aibă. pentru că neavând
sfânta aceasta bisearică alte venituri m-am milostivit domnia mea de o arn
miluit cu aceaste mile ce scriu mai sus precum şi alţi mai de-nainte răposaţi
domni ale cărora cărti le-am văzut do1nnia mea. Încă mai adaos domnia
mea ca să aibă a scuti şi ale bisearicii vii de pogonărit, pogoane 18. ca să fie
pentru veacinică pomenirea domniei meale dând aciastă carte a domniei
meale ca să păzească toate ceale ce coprind întru dinsa neclătite şi nestremutate.
Drept aceia. poruncescu domnia mea şi voao toturor slugilor do1nniei meale
care-i veţi un1bla cu slujba dijmăritului şi a vinăriciului şi cu fun1ăritul sau
cu orce fel de dăjdi şi orânduiale aici în oraşul do1nniei n1eale. în Bucureşti.
toţi să aveţi a vă ferirea de toate ceale ce coprind n1ai sus. că oricare s-ar
ispiti a face vreo supărare ori de ce, peste cartea domniei meale. acela să ştie
că cu rea pedepsă se vor pedepsi de către do1nnia 1nea. Aşijderea. şi în urma
domniei meale pre care va alege Don1nul Dumnezeu a fi domnu şi
stăpânitoriu acestui cinstit Scaun al ţărăi Rwnâneşti încă-I poftin1 şi îl rugăm
cu numele domnului şi Mântuitoriului Nostru Isus Hristos ce iaste în Troiţă
slăvit, ca să aibă a înnoi şi a întări mila aciasta a sfintei biseareci şi cu cartea
domniei sale precum scrie mai sus ca şi ale domniei sale n1ile şi danii în
urmă încă să fie cinstite şi în seamă ţinute şi în veacul viitoriu să-i fie
sufletul la veacinic răpaos. Şi am întărit cartea aciasta cu tot sfatul cinstiţilor
şi credincioşilor marilor boiari ai divanului domniei meale pan Iordache
Creţulescul vel spătariu, pan Barbul Merişanul vei vornic. pan Costandin
Văcărescu! vei logofăt, pan Antonache Vlasto vei vistiar. pan Ianache Roset
vei comis, pan Mihalache Roset vei postelnic, pan Costandin .... 23 vei
paharnic, pan Costandin Ramadan vel cliucear, pan Costandin Brâncoveanu}
vel stolnic, pan Grigorie Filipescu! vei sărdariu, pan Costandino vei
sliugear, pan Barbul Văcărescu! vel pitar şi ispravnic Sculn Alecsandru ftori
logofăt. Şi s-au scris cartea aciasta în anul den-tâiu den-tru a doa do1nnie a
domniei meale aici în oraşul Scaunului domniei meale în Bucureşti, de
Gherghe logofătul za divan, vnuc Gherghe Şufariul ot Târgovişte, luna n1ai
12, leat 7240.
Io Costandin voievod bojieiu milostiu gospodin
Semnătura Io Costandin voevoda
M-rea Hanu Greci I/39
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Orig.. difolio, filigran, intitulaţia, literele iniţiale şi monograma în
chinovar. sen1nătura domnului, miniaturi, sigiliu mijlociu timbrat.

1734 - 7242 septembrie 6, Bucureşti
Milostui bojiu Io Grigorie Ghica voevoda i gospodin vsoi zemle Vlahisco
davat gospodstvo mi sie poveleanie gospodstvo mi sfintei şi dumnezeeştii
bisearici de aici den oraşul Scaunului domnii meale. den Bucureşti, a
Ghiormei banuL ce să numeaşte Bisearica Grecilor, unde este hramul
Naşterii Dpn1ntdui şi Mântuitoriului Nostru Isus Hristos, care iaste închinată
1netoh la Arhiepiscopiia Pogoiani den Ţara Greciască, şi sfinţii sale părintelui
episcopului Pogoian chir Neofit năstavnicului sfintii biseareci ca să fie toate
prăvăliile aceştii sfinte besearici câte sântu aici în Bucureşti în pace şi ertate
de seamă. de fun1, de schibul banelor şi de alte dăjdii de toate şi cându vor
da alte prăvălii den tralte laturi iar prăvăliile aceştii sfinte bisearici nici o
bântuială să aibă. nmnai să aibă a-şi darea la bisearică fumăritul şi seama. Şi
iar să fie sfintei bisearici n1ilă de la domnia mea să aibă a-ş scutirea tot vinul
de vinărici cât face în viile aceştii sfinte bisearici or în ce deal a fi nici o
bântuială de vinărici dă pre vinăriceari să n-aibă. Ajiderea să aibă a-şi
scutirea şi o pivniţă cu cârciumariul ei să vâmză vin aici în oraşul domnii
n1eale în Bucureşti şi să fie şi acea pivniţă în pace de fumărit, de căminărit,
de van1 şi de vin domnescu şi cârciumariul în pace şi ertat de toate dăjdiile
ţărăi de nici unele nici un val şi nici o supărare să n-aibă şi să aibă a-ş
scutirea în toţi timpii la dijmărit. câte stupi o sută, şi să aibă a ţinea şi doi
oan1eni streini fără de bir şi fără de gâlciavă, ca să fie de ajutoriul şi
posluşania aceştii sfinte bisearici. iar de către domnia mea să fie în pace şi
ertaţi de toate dăjdiile şi orânduialele ce are şi preste an în ţară. de la vistieriia
domniei meale de ni<ci>unele val sau supărare să n-aibă. Aşiăjderea, să aibă
a-ş scutirea şi o băcănie aici în oraşul domnii meale, în Bucureşti, şi să fie
acea băcănie cu băcanul în pace de schimbu de răş, de covoar, de fumărit de
alte dăjdii şi or<ăn>duiale ce are şi peste an aici pe târgu de nici unele
supărare să n-aibă. Aşijderea, să aibă a scuti şi ale bisearicii vii de pogonărit
pogoane 15, pentru că neavându sfânta aciasta bisearică alte venituri bine
am voit domnia mea de o am miluit cu aceste mili ce scriu mai sus, precum
şi alţii mai de-nainte răposaţi domni ale cărora cărţi le-am văzut domnia mea
încă mai adaos pentru vecinica pomenire a domnii meale dându aciadstă carte a
domnii meale ca să să păzească toate cele ce cuprindu înn trânsaneclătite şi
nestrămutate. Dreptu aceaia, poruncescu domnia mea şi voao tuturor
slugilor domnii meale, care veţi umbla cu slujba dijmăritului şi a
vinăriciului şi cu fumăritul sau cu orice fel de dăjdii şi orânduiale, aici. în
oraşul domnii meale, în Bucureşti, toţi aveţi a urma şi a vă feri de toate ceale
ce cuprindu mai sus, că oricare s-ar ispiti a face vreo supărare oridece peste
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cartea domniei meale acela să ştie că cu rea pedeapsă se vor pedepsi de către
do1nnia mea. Aşijderea şi în urma domniei meale, pre care va aleage
Domnul Dumnezeu a fi domnu şi stătătoriu acestui cinstitu Scaun al Ţărăi
Rumâneşti, încă-I poftim şi îl rugăm cu numele Domnului şi Mântuitoriului
nostru Isus Hristos ce iaste în troiţă slăvit ca să aibă a înnoi şi a întări mila
aceasta a sfintei bisearici şi cu cartea domniei sale precu scrie mai sus, ca şi
ale don1nii sale mile şi danii în urmă să fie cinstite şi în seamă ţinute şi în
veacul viitor să fie cu sufletul la veacinec răpaos. Şi am întărit cartea aceasta
cu tot sfatul cinstiţilor şi credincioşilor marelor boiarilor ... ai divanului
domniei n1eale pan Iordache Creţulescul vei vornic i pan Manolachi
Lambrino vei ban i pan Costandin Dudescul vei logofăt i pan Costandin vei
spătar i pan Grigorie Grecianul vei vistiar i pan Grigorie Filipescu! vei
clucer i pan Grigoraşco vei postelnic.., pan Mihalachi Aristarho vei păharnic i
pan Costandin Cantemir vei stolnic i pan Costandin Brâncoveanu} vei comis i
pan Costandin Costin vei sărdar i pan Radul Creţulescul vei medelnicer i
pan Costandin Cioranul vei pitar şi ispravnic Costandin Dudescul vei
logofăt şi s-au scris hrisovul acesta în anul de-n-tâi al domniei meale aici în
oraşul Scaunului domniei meale în Bucureşti de Drăghici logofeţelul
Lămotescul în anul de la zidirea lumii leat 7242. iar de la naşterea Domnului
şi Mântuitoriului nostru Isus Hristos 1734 în luna lui septembrie 6 zile.
Io Grigorie voevoda bojieiu milostiu gospodar
Semnătura domnului: Io Grigorie Ghica voevoda
Costandin Dudescul vei logotât procito (am colaţionat)
M-rea Bradu-Hanu Greci. 1/42
Orig., pergament, (55x45). intitulaţia, literele iniţiale şi monogran1a în
chinovar, sigiliu mijlociu timbrat, semnătura domnului, în frontispiciu stema
unită a Moldovei şi Ţării Româneşti.

1735 (7243) aprilie 30
Făcându eu, baba Despa, această diiată văzându eu că mi s-au apropiat
sfârşitul miiu şi fiindu încă în fire întreagă şi lasu cu sufletul miu epitropu
pă sfinţiia sa părintele vlădica Pogoniani, chir Neofit, ca să mă îngropu la
sfânta mănăstire sfiţii sale, la Greţi. şi lăsându-i-u cu sufletul miu această
casă a mea adică numai casă, că locul iaste al sfintii mănăstiri a lui Mihai
Vodă şi o căldare mare şi o căldare mică şi o tigaia şi o păreche pirostrii şi o
pilotă şi un vătrai şi trei puteni şi un hârdău, o putină mai mică şi lasu şi
fetii Marii o pătură şi o pernă şi lasu şi fetii Dobriţii o pătură şi o perne şi
unchiaşului un topor şi o pătură mică. Şi iarăşi lasu la stata mănăstire trei
cămăşi şi să fiia sfiţia sa părintele Pogoniani stăpân pe aceste să n-aibă
nimeni nimic amestecu şi să aibă sfiţia sa să-m facă un sărindar şi să mă
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pomeneascu la sfânta biserică şi să aibă a-m face cheltuiala mormântului şi
orcine s-ar scula ca să-m strice diiata aciasta să fie al <ana>thema măcar
rude. măcar strein.
Eu Despa mărturisecu şi adeverezu
Li am fostu la aciastă diată câtu s-au tăcut eu Răsmariţă bărbierul martor
Eu Şărban talpoşul martor
Eu Marica martur
Şi am scris eu Ştefan Ianache cu zisa iai
M-rea Bradu. Hanu Greci X/11
Orig .. difolio (22x16). filigran. puţin rupt la îndoituri

1741 (7250) octombrie 27
Adică eu. uncheaş Alexandru înpreună cu feciorii miei anume. Voini i
Ioan i Drăgan i Ian. şi înpreună şi cu nepotă-n1ieu. Niculae Maunu. dat-am
zapisul nostru la n1âna sfintei mănăstiri a Grecilor precum să se ştie că
având noi nişte pomi în livada sfintei mănăstiri în grădină noi ne-am voit cu
părintele iegumenului şi i-an1 dat danie sfintei mănăstiri să o stăpânească cu
bună pace de către noi şi de feciorii noştri i nepoţii şi i-am dat şi zapisul cel
vechi de crnnpărătoare. Şi când am făcut acest zapis fost-au mulţi oameni
n1ărturie şi preoţi care nă vom iscăli mai jos ca să să crează. Şi am scris eu.
Şărban logofăt. fiul Borcii din Urlaţi cu zisa lor. Octombrie 27 văleat 7250.
Eu unchiaş Alexandru Petreanul ot Ulemăneşti înpreună cu feciorii n1ei
Eu unchiaş Necula scaunar înpreună cu feciorii mei
Eu Manolache logofăt. fiul Borcii logofăt. martor
Popa Muşat n1artor
Eu Cârstea nepotul lui Alexandru
(sen1nătură în limba greacă)
M-rea Bradu. Hanu Greci XXIX/12
Orig., difolio (30x20.5), filigran.

1747 (7256) octombrie 9
Adică eu, Ion dinmpreună soţia mea, Andreiana, i cu fiiul mieu,
Radul, datam scrisoarea noastră la mâna meşterului Şărban bărbieriul
precwn să se ştie că i-am vândut casa noastră dumnealui care casă iaste în
uliţa care merge la han, în mahalaua Grecilor, însă numai lemnile, iar locul
iaste al mănăstirei Codreni cu chirie, pă an, câtu taleri, cinci, şi am vândut-o
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în bani gata noi. taleri. optuzeci şi opt şi jumătate, şi am luat aceşti bani toţi
deplin în n1âinile noastre. Şi. cându s-au tâcut acestu zapis. fosta cu ştirea
tuturor n1ahamagiilor dăn sus şi dăn jos cându s-au tâcut şi să aibă a-ş
stăpâni casa cu bună pace dumnealui şi coconii dumnealui câţi Dumnezeu îi
va dărui. Şi noi pentru mai adevărată credinţă ne-am iscălit mai jos.
Octombrie 9. văleat 7256.
Eu Ion vânzătoriul
Eu Andreiana. soţia lui Ion. vânzătoare
Eu RaduL fiul lui Ion, vânzătoriu
Eu Vasilie bărbieriul martor
Eu Iorga Cheaţă bărbier 1nartor
Eu Toader bărbieriul martor
Eu popa Apostol Poenariul martor
Egumenul de la Codreni, Silvestru ieromonah martor (Semnătură în
li1nba greacă)
Popa Manta martor de la Sfântu Din1itrie
Manta croitor martor
Şi am scris eu popa Vasile de la Sfântul Dimitrie cu zisa lor
Eu popa Dumitru martor
Mănăstirea Bradu - Hanu Greci X/13.
Orig.. difolio (32.5x21,5), filigran.

1750 (7258) februarie 15
Avutau judecată înaintea noastră popa Georghie i Costandin lipţcanuL
epitropi sfintei mănăstiri Codreani, cu Safta ceasornicăriţa pentru nişte case
pă pivniţă de piatră din mahalaua Grecilor ce sânt alături cu podul ce
mearge uliţa de la anul Şărban Vodă spre curtea domnească. care casă fiind
pământul mănăstirii şi pivniţa şi casele pă pivniţă, dar fiind pivniţa cam
stricată la leat 1729, au mersu Safta la Mathei igumenul ce au fost pă acea
vreame la mănăstirea Codreani de s-au aşăzat luând şi zapis de la mâna
igumenului ca să şază în casă şi să dreagă pivniţa şi câţi bani ar chieltui la
dresul pivniţii să ţie în seamă din chirie pă an, câte taleri 20, şi dregând
Safta pivniţa au şăzut în casă şi au stăpânit pivniţa târă de chirie până s-au
împlinit bani ce au chieltuit la pivniţă, dar înplinindu-i chieltuiala dar scrie
pă an, câte taleri 20, după aşezământ, până în zilele Mării Sale. lui
Costandin Vodă, în cealantă domnie, şi atunci punând Măria Sa epitropi
peste toate mănăstirile din Ţara Rumânească şi fiind poruncă ca să n1ai
înalţă toate chiriile prăvăliilor şi locurilor mănăstireşti epitropii au mai
înălţat chiria şi la ceaste numite case ale Saftei, ca să dea chirie, pe an, câte
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taleri 25. Şi au dat epitropii şi zapis la mâna Saftei şi la mâna altor prăvăliaşi
de alături ca să ştie câţi bani vor da chirie, dar fiind zapisele amândoa la
n1âna Saftei şi ei dintâi ai aşezământul caselor când le-au luat la numitul
igu1nen şi cestu după urmă an epitropii de Înălţarea scrie le ţinea ascunse de
nu să vedea aşezăn1ânturile. ci da pă an numai câte taleri 20 chirie pe
aşăzăn1ântul dintâi, dar acum aflând numiţii epitropi zapisele şi dovedind
aşezăn1ânturile cerea la Safta acei 5 taleri chiria din epitropi până acum. în
9 ani. taleri 45. şi cerea să ia şi pivniţa şi casăle să le ia iar supt stăpânirea
n1ănăstirii care chiemând şi pă Safta înaintea noastră şi citindu-i zapisele n-au
tăgăduit cwn că nu i-u prinsu în seamă din scris chieltuiala dresului pivniţei
nici pentru acei taleri 45 ce este rămăşiţă din chirie din anii trecuţi din
epitropii până acun1 care să cunoaşte că de vreame ce au ţinut igumenul în
sean1ă în chirie chieltuiala dresului pivniţă. pivniţa rămas iar a mănăstirii
după cum <au f>ost. Iar pentru case, zicea Safta, că le-au trecut ia din
temelie. dar epitropii au adus n1ărturii mahalagii vecini înaintea mea ,de s-au
n1ărturisit că pă pivniţă au fost case, dar vechi, măcar că şi în sapir
p01neneşte că au fost casă şi dă voe să şază în iale dar voe ca să le prefacă
nu-i dă ci de vrean1e că Safta au prefăcut casele pă plăcerea ei, fără de nicio
voe, aşa a1n zis găsind şi cu dreptate să aibă epitropii a erta Saftei acei taleri
45. rămăşiţa chirii. pentru prefăcutul caselor. Şi de acum înainte, până când
va avea Safta zile. să dea chirie la mănăstire, pă an, câte taleri 25, după
aşezăn1ântul epitropilor, şi să stăpânească pivniţa cu casele cu această
chirie. până la moartea ei. iar după 1noartea ei, să rămâe casă.le şi pivniţa
iarăşi supt stăpânirea 1nănăstirii, după cum au fost şi mai-nainte, că aşa am
găsit cu dreptate. Aceasta scrien1 fevruarie 15, leat 7258.
G. vel vornic
Această judecată a dwnnealui fratelui răposatului Grigorie Greceanu
fost mare vornic fiindu cu dreptate făcută şi de noi o întărim şi de vreme ce
acea Safta ceasornicăriţa au murit hotărâm să ia cuviosul igumen al sfintei
mănăstiri Codrenit chir Costandios acele case şi pivniţa pe seama mănăstirii
supt stăpânire ca nişte lucruri ale mănăstirii, fiindu şi locul mănăstirii şi să ia
şi chiria după aşezământu ce au fost avut de câţi ani nu va fi luat. Aceasta,
1759 noie1nbrie 25.
Costandin Dudescul mare vornic
C. Năsturel fost mare ban
Costandin Brâncoveanu! mare logofăt
M-rea Bradu Hanu Greci, X/14.
Orig., difolio (34,5x22), filigran, puţin rupt la îndoituri.
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1753 - 7261 aprilie 28, Bucureşti
Milostiu bojiu Io Matei Ghica voievod i gospodar ze1nli Vlascoie
sfintei şi dumnezeieştei biseraici de aici. din oraşul Scaunului domnii meale.
din Bucureşti, a Gheormei banul, ce să numeşte bisearica Grecilor. unde să
cinsteaşte şi să prăznuiaşte hra1nul Naşterii Domnului şi Mântuitorului
Nostru Isus Hristos care iaste închinată metoh la Arhiepiscopia Pogoiani din
Ţara Greciască i sfinţii sale părintelui episcopului Pogoniani chir ... 2-i
năstavnicului aceştii sfinte bisearici ca să aibă sfânta bisearică a scuti cu
acest hrisov al don1niei meale vinăriciul a tot vinul ce va face în dreapte
viile bi bisearicii ori în ce deal ar avea vii. Aşijderea. să aibă a scuti şi de
dijmărit stupi o sută şi de pogonărit pogoane 15. şi iar să aibă a scuti o
pivniţă ce are aici în Bucureşti de fun1ărit de că1nănărit de van1ă şi de vin
domnescu şi de alte angarii de toate cu nin1ic să nu să supere pentru că
aceaste mili de scuteale le-au avut sfânta aceasta bisearică şi mai de-nainte
vreame de la alţi răposaţi domni. precun1 am văzut do1nnia mea atât cărţile
şi hrisoavele celor mai din-nainte răposaţi don1ni întărite pe această milă tot
una dupe alta, cât şi hrisovul domnii sale răposatului întru fericire părintele
domniei meale, Io Grigorie Ghica voievod. încă din don1nia don1nii sale din
tâi, de la leat 7242. Întru aceia dar învrednicindu-ne D01nnul Dun1nezeu şi
pre noi cu domnia aceştii pravoslavnice Ţări Rumâneşti m-am milostivit şi
domnia mea de iar am înnoit şi am întărit milele aceastea şi printr-acest al
domniei meale cinstit hrisov prin care am hotărât ca totdeauna să aibă a
scuti sfânta aceasta bisearică bucatele ce scriu mai sus neavând de nin1eni
nici o bântuială. Drept aceia, dar. porunci1n domnia mea şi voao dijmarilor i
vinăricearilor i fun1arilor i cămănarilor şi voao vameşilor i celor ce înpărţi
vin domnescu, oricine şi de ce treaptă veţi fi iar voi toţi văzând hrisovul
acesta al domnii meale să aveţi a vă feri de dreapte bucatele numitei bisearici
şi a da bună pace nefăcându-i nici o supărare că oricare şi ori de ce s-ar ispiti
a face vreo bântuială păste porunca aceasta a domniei n1eale unui ca aceia
bine să ştie că rea scârbă şi pedeapsă vor petreace de către domnia mea.
Aşijderea şi în urma domniei meale pre care va alege Domnul Dumnezeu a
fi domnu şi stăpânitoriu acestui cinstit Scaun al Ţării Rumâneşti încă-l
poftim şi rugăm cu numele Domnului şi Mântuitoriului Nostru Isus Hristos
ce iaste în Troiţă proslăvit ca să aibă a înnoi şi a întări mila aceasta a sfintei
bisearici şi cu hrisoavele domniilor sale şi să să păzească 1nila aceasta
nestrămutat. Am întărit hrisovul acesta cu toţi cinstiţii şi credincioşii boiari
cei mari ai divanului domnii meale: pan Barbu! Văcărescu! vel ban i pan
Costandin Brâncoveanu vei vornic i pan Ştefan Văcărescu! vei logofăt i pan
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Costandin Creţulescul vel spătar i pan Matei Roset vel vistiar i pan Toma
Creţulescul vel clucer i pan Dumitraşco Suţul vel postelnic i pan Costandin
Cândescul vel paharnic i pan Iordachie vei stolnic i pan Dimitrache Ghica
vel con1is i pan Ianache vei slugear i pan Costandin vel pitar. Şi ispravnic
pan Ştefan Văcărescu! vei logofăt. Şi s-au scris hrisovul acesta în anul dintâi
din do1nnia do1nniei meale aici în oraşul Scaunului domniii meale în
Bucureşti. de Radu! Velescul logofăt de divan. la leatu de la Adam 7261. iar
de la Hristos 1753. luna aprilie, 28.
Io Matei Ghica voievod bojiu milostiu gospodar
Semnătura domnului: Io Matei Ghica voievoda
Ştefan Văcărescu vei logofăt procitoh (am colaţionat)
Sen1nătură în lin1ba greacă: Ghiorghios Venturas al doilea logofăt
M-rea Bradu-Hanu Greci 1/47
Orig., difolio (52x3 7.5), filigran. intitulaţia. literele iniţiale şi monograina
în chinovar. semnătura d01nnului. sigiliu mijlociu timbrat în frontispiciu
ste1na Ţării Româneşti.

1754 aprilie 14
Io Costandin Mihai Cehan Racoviţă voievod bojiu 1nilostiu gospodar
zemii Vlahiscoi
Credincioşilor boierii domnii meale Athanasie biv vel sărdar i Costandin
Catargiu biv vel sărdar. ispravnici ot judeţul Saac sănătate. vă facem domnia
1nea în ştire că dă vreame ce Tănasie. ce au fost staroste de neguţători au avut
zeace pogoane de vie în dealul Scăenilor acolo într-acel judeţ, care vie la
moartea lui le-au lăsat la biserica Grecilor dă aici. din Bucureşti. care biserică
iaste închinată la mănăstirea de Jos. ce să chiamă Pogoniani. dar fiindcă pă
aceste vii pusease mâna un Dimitrie comis, nepotul lui Tănasie starostea. de le
luase întru stăpânirea lui, după jalba ce au fost dat preoţii de la biserica Grecilor
la don1nia mea, după dreptate şi după cum le lăsase mortul la biserică, le-an1 dat
ca să le stăpânească biserica Grecilor dând şi hrisovu domnii meale. Ci acum.
de vreame ce preoţii va să să apuce să le lucreze vor ca să osibească aceale zece
pogoane ale bisericei pentru care iaste că să scriem domnia mea să căutaţi să o
orânduiţi pe cine veţi socoti din boiernaşii judeţului ca să tragă aceale vii şi să
deosibească aceale zece pogoane ale bisericii ca să ştie şi preoţii ce să lucreaze.
Aceasta şi fiţi sănătoşi. Aprilie 14, 1754.
M-rea Bradu Hanu Greci XVl/15
Orig. difolio (3 l ,5x2 l ,5), filigran, sigiliu de închidere în ceară roşie.
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<1754 aprilie 14>
Scriu şi mărturisescu eu popa Antoni. duhovnicul lui jupan Tănase
Proni staroste, fiind i duhovnic m-au chemat de l-am ispoveduit cu frica
lui Dumnezeu şi după ispovedanie unde va să să îngroape aşa au răspunsu
la beserica Grecilor să mă îngroape unde iaste şi jupâneasa şi copii lui. iar
l-am întrebat cari ce acolo la pământul acesta boi şi pogoane de vie în
dealul Scăienilor că sântu ale mele să fie pentru pomenirea noastră.
Popa Antoni duhovnicul lui
Trofir martor care am auzit den gura lui
Thomea martor
H. vataf martor.
M-rea Bradu Hanu Greci, XVI/I 7.
Orig „ difolio (21 x14,5 ), filigran, fără dată s-a datat după doc. din
1754 aprilie 14.

1755 septembrie 19
Milostio bojio Io Costandin Mihail Cehan Racoviţă voievod i
gospodin pisah gospodstva mi boiarilor don1niei meale vinăriceari ot sud
Saac vă facem domnia mea în ştire pentru cât vin va face biserica Grecilor a
părintelui Pogonianii în dreptele viile bisericii sale într-acel judeţ să căutaţi
să daţi pace de vinărici fiindcă iaste ertat încă mai den-nainte vreamc cu
hrisoave domneşti care hrisoave văzându-le şi domnia mea încă m-am
milostivit de am ertat ca să nu plătească această sfântă biserică vinărici
precun nici mai-nainte n-au plătit iei în anul trecut. Drept aceia, poruncim
domnia mea voao vinăricearilor din mai sus numitul judeţ, văzând cartea
aceasta a domniei meale să căutaţi să-i daţi pace de vinărici, nefăcându-i
nicio supărare de nimic, că aşa iaste porunca domniei meale. I i saam reci
gospodstva mi. Septembrie 19, 1755.
Io Costandin Mihai Cehan Racoviţă voievod milostiu bojiu gospodin
Procit (colaţionat) marele logofăt
M-rea Bradu, Hanu Greci 1/48
Orig., difolio (32x2 l ,5), filigran, monograma şi sigiliul mijlociu în
chinovar, pe verso cu o însemnare: ,,avându cartea măriei sale lui Vodă �i de
anul trecut ca să nu dea".
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1755 (7264) oct. 26
Adică eu. Măgârdace armean. data-m credincios zapisul mieu la
blagoslovitoare dreapt sfinţii sale părintelui popi Neculii ot biserica Grecilor ca
să fie de bună credinţă prccwn să se ştie că având stănta biserică o prăvălie în
Şălari o am luat-o cu chirie pe an, taleri 20. şi orice aş drege pe placul mieu să
fie de la mine iar să nu-n1i ţie sfinţia sa în sean1ă şi pe această tocmeală să aibu
a şădea cât îmi va fi inie voie numai să aibu a-mi da obicinuita chirie la sfântul
Dimitrie. taleri 1 O. şi la sfântul Ghiorghe iar taleri 1 O. şi să nu aibă a mai înălţa
chiria pentru că aşa mi-au fost aşezământul cu sfinţia sa fiindu şi alţi oameni de
cinste. Şi eu. pentru credinţa. an1 iscălit 7264 octombrie 26.
Două semnături în limba armeană
M-rca Bradu llanu Greci. LIV/27.
Orig „ di folio (20x 14 ). filigran.

1759 (7267) februarie 5, Bucureşti
Io Scarlat Grigorie Ghica voevod bojieiu milostiu gospodar zemli
Vlahiscoi <S> 25 fintei şi dun1nezeieştii biseraici de aici din oraşul Scaunului
Don1niei 1neale Bucureştii a Ghiormei banul ce să nun1eaşte bisearica
Grecilor unde să cinsteaşte hramul naşterii Domnului şi Mântuitorului
Nostru Isus Hristos care iaste închinată metoh la Arhiepiscopia Pogoiani din
Tara Grecească şi sfinţii sale părintelui episcopului pogonian chir Neofit.
nastavnicul sfintei bisearici ca să fie toate prăvăliile aceştii sfinte bisearici
câte sânt aici în Bucureşti în pace şi ertate de seamă, de fumărit. de schimbul
banilor şi de alte dăjdi de toate şi când vor da alte prăvălii din-tralte laturi iar
prăvăliile aceştii sfinte besearici. nici o bântuială să n-aibă numai să aibă a-ş
darea la bisearică fumăritul şi seama şi iar să fie sfintei bisearici milă de la
don1nia mea să aibă a-ş scuti tot vinul de vinăriciu cât ar face în viile aceştii
sfinte besearici ori în ce deal ar fi nici o bântuială de vinărici să n-aibă.
Aşijderea, să aibă a-ş scuti şi o pivniţă cu cârciumariul ei să vânză vin aicea
în oraşul don1niei meale în Bucureşti şi să fie acea pivniţă în pace de
fumărit de cămănărit, de vamă şi de vin domnesc şi cârciumariul în pace şi
crtat de toate dăjdile ţării de nici unilc nici un val şi nici o supărare să n-aibă
şi să aibă şi a scuti în toţi timpii la dijmărit câte stupi o sută şi să aibă a ţinea
şi doi oameni streini fără de bir şi fără de gâlceavă ca să fie de ajutoriul şi
posluşania aceştii sfinte bisearici, iar despre domnia mea să fie în pace şi
crtaţi de toate dăjdiile şi orânduialele ce ar eşi preste an în ţară de la vistieria
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d0111niei meale de nici unile val sau supărare să n-aibă. Aşijderea, să aibă a-ş
scuti şi o băcănie aici în oraşul domniei meale în Bucureşti şi să fie acea
băcănie cu băcanul în pace de schmb de răşi, de covoară, de fumărit şi de
alte dăjdii şi orânduiale ce ar eşi peste an aicea pe târg de niciunele supărare
să n-aibă. Aşijderea, să aibă a scuti şi ale bisearicii vii de pogonărit pogoane
15, aşijderea să aibă a lua de la Ocna Slănicul pre an sare bolovani cincizeci.
pentru că această milă au avut sfânta bisearică şi de la cei mai den-nainte
răposaţi domni, precun1 am adeverit domnia 1nea atât din hrisovul răpsatului
întru fericire părintelui domniei meale Io Grigorie Ghica voievod, ot leat
1734, cât şi din hrisoavele celor mai din-coace ce au fost până acum în zilele
domniei n1eale. Întru aceia, dar, învrednicindu-ne şi pre noi Domnul Dumnezeu
cu domnia ţării aceştiia în părintescul şi strămoşescul domniei meale Scaun
m-am milostivit de an1 înnoit şi am întărit mila aceasta şi printr-acest al
do111niei meale hrisov ca să să păzească nestrăn1utat ca să fie sfintei
n1ănăstiri de întărire şi chiverniseală iar domniei meale şi părinţilor domniei
n1eale vecinică pomenire. Drept aceia, poruncim domnia n1ea şi voao tuturor
slugilor domniei meale carii veţi umbla cu slujba dijmăritului şi a vinăriciului şi
cu fumăritul sau cu orice feliu de dăjdii şi orânduiale aici în oraşul domniei
meale în Bucureşti toţi să aveţi a urma şi a vă feri de toate ceale ce cuprin
mai sus că oricare s-ar ispiti a face vreo supărare ori de ce peste hrisovul
domniei meale acela să ştie că cu rea pedeapsă să va pedepsi de cătră
domnia mea. Aşijderea, în urma domniei meale pre care va alege Domnul
Dumnezeu a fi domnu şi stăpânitoriu acestui cinstit Scaun al Ţării Rumâneşti
încă îl poftim şi îl rugăm cu numele Domnului şi Mântuitoriului Nostru Isus
Hristos ce iaste în Troiţă slăvit ca să aibă a înnoi şi a întări mila aceasta a
sfintei besearici şi cu hrisovul domniei sale precu scrie mai sus ca şi ale
măriei sale mile şi danii în urmă să fie cinstite şi în seamă ţinute şi în veacul
viitoriu să-i fie sufletul la veacinic răpaos. Şi am întărit hrisovul acesta cu
însuşi credinţa domniei meale şi cu credinţa preaiubiţilor domniei meale fii
Alexandru voievod, Mihai voievod, Nicolae voievod, Grigorie voievod i
Gheorghie voievod şi cu tot sfatul cinstiţilor şi credincioşilor boiarilor celor
mari ai divanului domniei meale: pan Costandin Dudescul vei vornic. pan
Costandin Creţulescul vel ban, pan Costandin Brâncoveanu vei logofăt, pan
Ştefan Văcărescu vei spătar, pan Mihai Cantacuzino vei vistiar, pan Nicolae
Dudescul vei clucer, pan Alexandru vei postelnic, pan Nicolache vei paharnic,
pan Iordache vel comis, pan Sandu} Bucşănescul vei stolnic, pan .... 26 vei
sluger, pan Ioniţă Buliano vei pitar. Ispravnic, Costandin Brâncoveanu vei
logofăt. Şi s-au scris hrisovul acesta în anul din-tâiu al domniei meale aici în
oraşul Scaunului domniei meale, în Bucureşti, la ani de la zidirea lumii
7267, iar de la Naşterea lui Isus Hristos 1759, februarie 5.
zr, Loc alb.
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Io Scarlat Grigorie Ghica voievod bojiu milostiu gospodar Vlahiscoi
Semnătura domnului: Io Scarlat Grigorie Ghica voievoda
Costandin Brâncoveanu! vel logofăt pocitenotu (am verificat)
Iordache Văcărescul vtori logofăt procitoh (am colaţionat)
M-rea Bradu-Hanu Greci 1/51
Orig .. difolio (54x39), filigran, intitulaţia, literele iniţiale, monograma
şi sigiliul mic în chinovar. semnătura domnului.

1759 - 7267 febr. 12, Bucureşti
Io Scarlat Grigorie Ghica voievod, milostio bojio gospodar zemii
Vlahiscoi. toate facerile de bine şi milosteniile ce s-au îndurat a face alţi
răposaţi pravoslavnici don1ni pre la n1ănăstiri străine cărora le trebuiaşte
n1ilă şi ajutoriu de către domnii pravoslavnici, iaste cu cale şi cu cuviinţă a
le ţinea şi a le întări şi a le păzi nezmintite domnii carii urmează unul dupre
altul cu stăpânirea. Drept aceea şi domnia mea, fiindu de-a pururi cu inimă
sârguitoare spre a întări milostenii ca acealea şi spre a purta grijă de
biscarica lui Dun1nezeu, văzându sfânta Arhiepiscopie de la Pogoiani care
iaste din te1nelia ei zidită şi tăcută de răposatul şi slăvitul Constandin Pogonatul
î1npărat unde să cinsteaşte şi să prăznuiaşte hramul sfinţilor verhovnici Petru şi
Pavel că având n1ilă cu hrisoave de la alţi răposaţi domni, după cum am
văzut domnia n1ea şi hrisovul răposatului întru fericire părintele domniei
n1eale, Io Grigorie Ghica voevod, ot leat 1734, ca să ia din an în an de la
că1nara don1nească, bani şase mii, şi ostenitorilor celor ce vor veni de acolo
pentru această n1ilă, pentru a lor osteneală bani cinci sute. Întru aceea, dar,
învrednicindu-ne şi pre noi Don1nul Dumnezeu cu domnia ţării aceştiia în
părintescul şi strămoşescul domniei meale Scaun, m-am milostivit şi dotnnia
mea de am întărit acea milă şi o am înnoit cu hrisovul domniei meale să aibă
a trin1ite sfinţia sa părintele chir Neofit arhiepiscopul şi alţi arhierei carii
dupre vremi vor fi la această sfânta Arhiepiscopie ca să ia de la cămara
domniei n1eale pre an această milă bani, şase mii, şi pentru osteneala trimişilor
celor ce vor veni de acolo bani cinci sute care să fac peste tot taleri 148 însă
pe vreamea când şi de la alte mănăstiri vin pentru milele ce au de ia de la
cămara domniei meale la luna lui avgust, pentru ca să fie această milostenie
dă întărirea şi ajutoriul sfintei arhiepiscopii şi pentru pomenirea răposaţilor
părinţilor d'-)mniei meale şi pentru pomenirea noastră, poftim şi pe alţi
domni pre carii Domnul Dumnezeu în urma noastră îi va milui cu do1nnia şi
stăpânirea ţării aceşti ia să ţie şi să întărească această milostenie <p> 27entru
27
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ca şi ale domniilor sale faceri de bine să fie bine primite de la alţii carii vor
fi în unna domniilor sale. Şi am întărit hrisovul acesta cu însuşi credinţa
domniei n1eale şi cu credinţa preaiubiţilor domniei meale fii Alexandru
voievod. Mihai voievod, Nicolae voievod. Grigorie voievod. Ghiorghie
voievod şi cu tot sfatul cinstiţilor boiarilor celor mari ai divanului domniei
meale: pan Costandin Dudescul vei vornic. pan Costandin Creţulescul vei
ban. pan Costandin Brâncoveanu} vei logofăt. pan Ştefan Văcărescu} vei
spătar. pan Mihai Cantacuzino vei vistiar. pan Nicolae Dudescul vei clucer.
pan Alexandru vei postelnic, <p> an Nicolae vei paharnic, pan Iordache vei
comis, pan Sandu} Bucşănescul vei stolnic. pan ... 28 vei sluger, pan Ioniţă
Guliano vei pitar, ispravnic Costandin Brâncoveanu} vei logofăt. Şi s-au
scris hrisovul acesta în anul dintâiu al domniei meale, aici în oraşul Scaunului
domniei meale în Bucureşti, la anii de la zidirea lumii leat 7267 iar de la
Naşterea Domnului şi Mântuitoriului Nostru Isus Hristos.
Io Scarlat Grigorie Ghica voievod bojiu milostiu gospodar
Costandin Brâncoveanu} vel logofăt am recitit (am colaţionat)
Iordache Văcărescu} al doilea logofăt an1 reciti (am colaţionat)
M-rea Hanu Greci 1/52
Orig. (53x38), intitulaţia. literele iniţiale şi monograma în chinovar. în
frontispiciu stema unită a Ţării Româneşti şi Moldovei.

1763 martie 3
Grigorie <al Ii-lea> al U ngrovlahiei adeveresc
Adică eu. Hristodoru de la Filipeşti. dinpreu<nă> cu soţia mea, Eftimia,
i cu feciorul nostru anume Ştefan. dat-am adevărat şi credincios zapisul nostru
la mâna sfinţii sale doaăsprezece pogoane de vie cu 2 pogoane de parigină
care vie o au cumpărat şi sfinţia sa sfintei bisereci. ce să numeşte a Grecilor,
unde să cinsteşte şi să prăznuieşte hran1ul Sfintei Naşterii Domnului Nostru
Isus Hristos, care vie iaste în dealul Bucovului, pă valea Grăţii, însă via cu
toată obraţia 5, cât ţine i cu cramă cu o căşcioară, cu 3 tociori i cu 2 buţi i
ocorită, drept taleri 500, adică cinci sute, însă numai via cu pomii. iar
pământul iaste al dumnealui răposatului banului Ioniţă Roset, cu dijmă pe
an, câte taleri 30, care vie mi-au rămaşi mie Eftimii clironomie de la
răposatul frate-mieu, Anghelache, ce i-au rămas şi frăţii miu de la răposat
Milea tatăl nostru şi de la Afenda, mătuşa noastră, după cum dovedesc
28
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zapisele cele vechi care zapise le-am dat toate sfinţii sale şi merge lungul vii
pă lângă drumul ce merge în sus şi dă altă parte pă lângă izvorul ce curge ce
să nun1eşte Vale Greţii iar în capul vii sus să loveşte cu via Oprii Ciocoiu i cu
via lui Stan ceauş. Deci de acum înainte să aibă sfânta bisearică a stăpâni via
cu bună pace de către noi şi de către tot nean1ul nostru şi dă către toţi vecinii
noştri fiindcă am vândut dă bună voia noastră nesiliţi dă nimeni şi au fost cu
voia şi cu ştirea nea1nului nostru şi a tuturoru veciniloru noştri cei din sus şi
cei din jos şi am luat toţi banii deplin, în mâinile noastre, taleri 500, din prea
cinstita n1âna prea-sfinţii sale, părintelui mitropolitului, chiriu Grigorie
egun1en, iar de la scula cine va şti cu vreo judecată au din neamul nostru au
din vecini asupra sfintei biserici zicând că va răscumpăra via să nu fie volnic
nimic de vreme că le-am făcut ştire tuturoru şi orce cheltuială. De să va
întâmpla sfintei biserici toate de la noi să fie. Şi când an1 tăcut acest zapis şi
alte obraze de cinste şi neguţători care mai jos să vor iscăli n1arturi, şi noi,
pentru 1nai adevărată credinţă. ain întărit cu iscăliturile mai jos punându-ne şi
peceţile ca să să crează. Mai1ie 3. 1763.
Hristodulos Steriu adeveresc cele de mai sus spuse şi pnn viu grai
(semnătură în limba greacă)
Eu Eft:himia. soţia lui Hristodor. an1 vândut din bună voia mea şi în
n1âna mea am luat banii. fiind faţă şi fiu mieu. Ştefan, şi ne-am pus amândoi
degitile. şi cu zisa drnnnealor am iscălit eu. Manolache logofăt Sărulescu
n1ărturie
Macsi1n 1nartor. nepot Eftin1ii
Fioru iereu hartofilax 1nărturie
Teodos Petru, mărturisesc (sen1nătură în lin1ba greacă, pe verso)
Costandin cojocar n1ărturie (se1nnătură pe verso)
M-rea Bradu, Hanu Greci XXIX/15.
Orig „ difolio (32,5x22), filigran.

1764 octombrie 1
Adică eu, care n1ai jos mă voi iscăli, dat-am credincios zapisul mieu la
mâna sfinţii sale părintelui vlădică, chir Parthenie Pogoianis, al sfintei
biserici să numeşte a Grecilor, precun1 să să ştie că avându eu o prăvălie în
Şelari, în mahalaua Sfinte Nicolae, care această prăvălie îmi este şă mie de
la răposatul tatăl mieu care şi dumnealui o are de cumpărătoare de la Drăgan
păharnic sin lanache şi merge lungul locului pă din sus din uliţa alătură cu
prăvălia lui Ştefan bărbierul tot opotrivă până în poarta jupânului Alexe şi din
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jos iar merge lungul locului alături cu prăvălia Sfântului Sava. Iar cându au
fost acum an1 tocmit-o cu sfinţia sa, drept taleri patru sute, adică patru sute,
care acesti bani făcându-se în patru părţi, o parte din prăvălie, adică taleri o
sută. danie la sfânta biserică, ce să prăsnueşte Sfânta Naştere a Domnului şi
Mântuitorului Nostru Isus Hristos, pentru ca să să pomenească răposaţii
părinţii miei şi dă vreme cât şi moşii şi strămoşii miei sântu îngropaţi acolo.
Şi sântu şi ctitori, ci pentru una ca aceasta am lăsat şi eu a patra parte
din prăvălie, taleri I 00, adecă o sută, ca să fie spre pomenire câte taleri trei
sute, i-an1 luat toţi, deplin, în mâna mea, ci să aibă sfânta biserică a stăpâni-o
cu bună pace de către mine şi de către tot neamul mieu, după cum am
stîpânit-o si noL dându-i sfinţii sale şi zapisele cele vechi. ce le-an1 avut de
această prăvălie. ŞL pentru mai adevărată credinţă, m-am iscălit n1ai în jos
ca să să crează, punându-mi şi pecetea. Octombrie L 1764
Gheorghe, fiul lui Costandin fost staroste de negustori
Mărgărit fost staroste, martor
... apleos? Matias, martor (semnătură în limba greacă)
M-rea Bradu, Hanu Greci X/17
Orig., difolio (31 x2 l ,5), filigran, sigiliu mic în tuş.

1767 martie 26
Avut-au judecată de faţă di-naintea noastră pop Nicola. vichil sfinţii
sale părintelui vlădicăi Pogoiani, chir Parthenie. cu Nicola băcaniu29 , zicând
numitul Vasili că părintele vlădica au dat lui Profir cojocariu un loc la
biserica Grecilor de şi-au făcut hodae cu aşezământ să stăpânească cât va
vrea şi să dea chiria pământului, iar după moartea lui alt neam al lui de va
vrea să ţie prăvălia să i să mai înalţe chiria. Acum, murind Profir. acest
Nicola stăpâneşte prăvălia şi nici chiria dă. nici zapisu lui Profir nu-l arată.
care l-au luat de la părintele la facerea prăvălii, întrebându-să Nicola zice că
fiind rudă cu Profir o stăpâneşte ca o clironomie, i s-au cerut zapisu de
aşezământul prăvălii şi-l tăgădui. Deci noi, de la judecată, am orânduitu să
se preţuiască acea prăvălie şi câţi bani va tăia, să-i întoarcă părintele vlădica
Nicoli şi prăvălia să rămâe a sfinţii ...30, şi mergând vătafi de lemnari şi de
zidari i doi vornicei s-au preţuitu taleri cinit 53, şi poruncindu-să Nicoli
să-şi ia bani şi el aruncă altă pricină că prăvălia au vândut-o soţia lui Profir
la altă mână care acela, stăpânul prăvălii, nu se află aici, deci. de vren1e ce
Nicula arată că stăpânul prăvălii nu este aici, hotărâmu părintele vlădica să
stăpânească prăvălia până va veni acel cumpărător şi atunci să-i dea aceluia
29
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bani preţuirîi_ taleri cinit 56, luând adeverinţele de la mâna lui şi acela de va
fi dat n1ai n1ult îşi va căuta cu vânzătoriul acest. Martie 26, 1767.
Radu? vornic
Iordache Mavrodin vistiar
M-rea Bradu Hanu Greci LIV /30
Orig., difolio ( 3 l ,5x2 l ,5 ), filigran.

1776 noiembrie 25
Prea Înăltate Doamne,
Den lun1inată porunca Înălţimii Tale dumnealui vătaf de aprozi aduc
la judecată pe Şărban din Bucureşti judecată părăş sfinţii sale părintelui
vlădicăi Pogoniani cerând de la sfinţiia sa taleri 23 care zice că i-au luat de
la pârât din chirie a doao prăvălii ale mănăstirii Grecilor_ care prăvălii i s-au
luat de supt stăpânire, cu judecată întrebându-să şi sfinţia sa, părintele
PogonianiL au răspunsu cwn că când l-au scos din prăvălii au rămas să ia de
la dânsuL taleri 68, după socoteala ce s-au făcut prin neguţătorii, care bani
i-au şi dăruit ca să lipsească de la mijloc toate pricinile, iar în urma acesta
trăgând pe nun1it arhiereu pe la judecăţi cerând ca să stăpânească iarăşi
prăvăliile judecata nu numai că au primit acea a lui pâră ca o netemeinică ce
încă pentru nemulţumirea lui s-au vinovăţit să plătească şi acei taleri 68 pe
care judecată şi hotărâre neodihnindu-să s-au înfăţişat la divan înaintea
Înălţimii Tale cu vechilu sfinţii sale şi iarăşi asemenea s-au vinovăţit dar s-au
1niluit de Înălţimea Ta la aceasta adică ca să erte părintele nemulţumirea lui
cu care s-au arătat şi să-i dăruiască aceşti taleri 68 cum şi întâi i-au fost dăruit
şi să aibă pace, iar acum de vreme ce iarăşi el au dat jalbă şi supără pe numit
arhiereu, am cercetat să ia care şi această socoteală au fost numai de taleri 14.
bani 40, iar nu taleri 23, după cum cerea prin jalba lui, deci socotind noi
nen1ulţumirea lui care pravilile greu pedepsescu trebuia pentru această a lui
nen1ulţumire să se scază acei taleri 14 den taleri 68 şi să plătească ceilalţi
taleri 54 ( căci, celor nerecunoscători, conform legii, li se resping darurile ) 31
dar hotărându-să de către Înălţimea Ta ca să aibă pace pentru acei taleri 68
pentru aceasta nu am îndrăznit a face vreo hotărâre ce arată Înălţimei Tale ca
să se facă hotărâre de către Măria Ta. 1776 noiembrie 25
Costandin Bu vel co biv vei medelnicer
D. Breaz
M-rea Bradu Hanu Greci LIV /34
Orig., difolio (34,5x24), filigran.
31

Textul dintre paranteze a fost scris în limba greacă.
https://biblioteca-digitala.ro

BISERICA HANUL GRECI DIN BUCUREŞTI - MĂRTURII DOCUMENTARE

239

<cca 1780>
Foaia de odaea de la biserica Grecilor care s-au prăţuit pereţii i lemnele
i învelişul cum mai jos arată anume:
12 grinzi. grinda pă bani 30
1 podină una suta bani 40
4 ferestre. fereastra bani 45
2 paturi drept taleri 3 ½
2 uşile cu hiarele lor taleri 2 ½
14 căpriori, căpriorul bani 15
200 laţuri, laţul bani 2
1O1O şândrilă 1OOO pă parale 45
500 cuie de laţ, 100 pă parale 1O
5 oca păroane, oca păr bani 40
22 oca cue de şăndrilă oca pă parale 11
taleri 20 şi lucrul lemnarilor
şase miii dă cărămidă mia pă taleri 5, cu tot cu nisip i cu varu şi cu
lucrul meşterilor împreună
fac taleri 90, parale 30. bani 23. cu scăzământ şindrilii
din porunca dumnealor velicilor boieri s-au preţuit cum mai sus scrie
Vezgato? lemlar al doilea paharnic? (semnătură în limba greacă)
Radul al doilea vornic
Tudoran al doilea vornic
Jane aprod
M-rea Bradu, Hanu Greci X/30
Orig., (3 l ,5x2 l ,5), filigran.

1781 octombrie 15
Prea-Înălţate Doamne,
Prea-Sfinţiia Sa, părintele vlădica Pogonianii, din luminată porunca
Înălţimii Tale, având judecată cu un Manoilă, ginerele lui Macoveiu, pentru
şase pogoane de vie din dealul Scheilor, ce au fostu mai înainte vreme ale
bisericii Grecilor şi acum să află supt stăpânirea numitului Manoilă� şi faţă
fiind amândoao părţile am întrebat pă numitul Manoilă cu ce stăpâneşte
acele vii şi ne arată numai un zapis de adeverinţă, care nefiind îndestul spre
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a înten1eia judecata, şi cerându-i-să alte zapise care să prinză temeiu, zise că
are şi-şi puse soroc cum că le va aduce şi trecând sorocu n-au venitu să-şi
aducă zapisele şi trimisîndu-să slujitori nu l-au găsit, părintele vlădica
nen1aiputând aştepta ceru înştiinţare către Înălţimea Ta de curgerea pricinii ca
la lun1inatul Divan al Înălţimii Tale să i să tacă hotărâre. 1781 octombrie 15.
Ai Mării Tale prea-plecate slugi.
Costandin Filipescu. Costandin ...
M-rea Bradu Hanu Greci, XVI/16
Orig .. difolio (34x24). filigran.

1807 mai 3, Slatna
Cinstitului dun1nealui jupân Ioan Cetar cu cinstită şi cu plecăciune la
Bucureşti. la hanul Grecilor
Cu plecăciune mă închin dumitale jupân Ioan Cetar
Cinstita scrisoare dumitale den 20 aprilie şi pe chir Arizan am primit şi
an1 văzut cele ce mă scrieţi dumneavoastră şi cu toată inima bucuroasă iar pe
Zarnă ain avut a face cu altă obraz şi neavând de ştirea deci dumneavoastră iar
şi cu acelea am făcut şi cu lâna şi-m pare rău că n-am avut ştire după iarnă
nun1ai să dea Dumnezeu sănătate şi pace vom face de acum-nainte Maica
Precista să înpece împăraţii apoi toate să vor face cu toate că poci să vă fac
4. 5 de la vreo parte iar marfa aici au eşit 35. 36 lipon va să fie leu şi dintâiu
în1i scrii 26 şi cu sănătate al dumneavoastră plecată slugă cinstit dumitale
jupân Costandin mă închin cu plecăciune.
G. Voinea
M-rea Bradu Hanu Greci. XIII/18.
Orig., difolio (21 x15.5), filigran.

1808 iunie 4
Sud Saac
Sfinţia sa, părintele vlădica Pogoniani, năstavnic sfintii mănăstiri
Greci din Bucureşti, prin vechil Gheorghe Iodabaşa, au tras la judecată
înaintea noastră pă Maria, soţia lui Vasile, i pă fii-său, Ioniţă ot Pleaşa,
dintr-acest judeţ, arătând că sfânta mănăstire având o vie în Valea Orăţii mai
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din-nainte vreme au avut 1nănăstirea o rânduială epistat asupra aceştii vii pă
unde o dori grec şi pă Bărbat pă Răti L l-au avut vier şi îndeostimă cât s-au
aflat Deiodor epistst au făcut casă şi livezi de pon1i în cătunul satului Pleaşa.
pă moşia Bucovului. aproape de numita vie care s-au şi stăpânit pă chipul
mănăstirii până la moartea acelui Deodor cum şi după moartea lui aflându
să soţul părătit tot vier orice roduri să aduna dintr-acea livede să lua tot de
către 1nănăstire.
M-rea Bradu Hanu Greci. XXIX/18
Orig .. difolio (31x2 l ). filigran

1830 ianuarie 14
Cu frăţească dragoste n1ă închin
Părinte Parthenie mai în trecutele zile fiind la Buzău la sfinţiia sa
părintele episcop mi s-au poruncit ca să ca să viu la sfinţia ta să-ţi dau
taleri 11 O adică una sută zece. banii n1ănăstirii după vechiu obiceiu pă
anu trecut 1829. şi fiindcă aflu că am bolit nu putu veni din pricina
frigului. iată trmiseiu acest ţârcovnicu al mieu. anume Dumitru ot
Predeşti, ca să-i dau banii ce seă arată să-i trimiţ şi eu la sfânta episcopie
după poruncă fiind fiindcă în multe rânduri mi-au zis şi nu am putut
venişi leat 1830 ghenarie 14.
Al întru Hristos frate Ioan Hartofilio procit
După porunca me tremitu banii taleri 11O adică una sută zece
Dumitru ţârcovnicu ....
M-rea Bradu, Hanu Greci XIII/24.
Orig., difolio (22x11.5 ). filigran.

1844 august 25

Neofit cu mila lui Dumnezeu arhiepiscop şi mitropolit al Ungrovlahii
Bisericii Hanul Grecilor din Bucureşti
Este de nesuferit sloboda eşire a părinţilor călugări şi fraţi du prin
mănăstire şi schituri şi preumblarea lor fără nici o trebuinţă şi căpătâiu prin
oraşe şi sate sau trecerea lor de la o mănăstire sau schit la alta şi primirea lor
acolo fără în scris voia şi blagoslovenia sfintei mănăstiri, căci cu aceasta şi
ei singuri să dezbină şi să vatămă pă sine neavându-şi şederea statornică la
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locul unde ş-au pus fiecare metania sa sau unde au aşăzat cu lăcuinţa o seamă
de vre1ne şi ajung de să rătăcesc şi nouă ni să pricinueşte felurite supărări şi
corespodenţii cu dregătoriile politiceşti că îndată ce-i găsescu altfel
preumblându-să îi prinde şi trimite la sfânta mitropolie incă pe unii poate şi cu
chip ce nu să cuvine nici ar fi ertat pentru nişte asemenea feţe ce poartă
caracter 1nonahicesc. Aşadar, voind ca să ştim şi să cunoaştem câţi părinţi
călugări sau fraţi sânt şi la această 1nănăstire precum şi la metoaşelee, scriem
acestei bisearici ca îndată după primirea aceştiia pă de o parte mai întâi şi fără
să întârziere să ne trin1iţi o listă adevărată de numele tuturor părinţilor şi
fraţilor ce vor fi într-această n1ănăstire şi ce posluşanie fac întocmai după
alăturata forn1ă ca să şti1n şi să cunoaştem numele şi numărul lor, iar pă de
alta te îndatorezi să nun1ai îngădueşti a eşi din mănăstire nici un părinte sau
frate supt nici un cuvânt măcar. afară nwnai când vreo trebuinţă binecuvântată
a n1ănăstirii sau în parte va fi să iasă vreunul afară, atunci să i să dea în scris la
n1âna supt iscălituri şi pecetea 1nănăstirii. că cutare merge în cutare loc pentru
cutare trebuinţă cu soroc de atâtea zile. şi la întâmplare de a nu să întoarce
înapoi la soroc, că cei dat pus cu dată să răpărtueşti aici ca să poruncim
locului cuvenit să-l prinză şi să-l întoarcă la urma sa, pentru care am şi
poruncit tuturor protopopilor ca pe oricâţi îi va găsi preumblându-să fără
înscris la n1âna să-i prinză şi să-i trimiţă, însă şi preacuvioşiia ta eşti îndatorat
ca de acwn înainte să nwnai primeşti nici un călugăr sau frate din-traltă parte,
nici să călugăreşti pe cineva şti fără a lua mai întâi pentru fiecare în scris voia
şi slobozenia de la noi iar daca vreunul să va arăta cu purtare rea şi va fi
trebuinţă să-i scoaţă din 1nănăstire. atunci prea-cuv<iincioase> vei raportui pe
largu şi în adevăru vina aceluia ca să chibzuim şi să dăm în scris voia şi
slobozenia noastră a să ridica de acolo ( de va urma pe voia) şi a să muta la
altă n1ănăstire căci în1potrivă urinând vei cădea supt răspundere şi învinoţilor
ca să ştim şi să o cunoască spre a fi întocmai următor.
Anul 1844
Zosima
Luna avgust 25
No. 2462
Verso:
Numele ce naţiune este
ce cin are
unde este călugărit
vremea de când este primit în mănăstire ani, luni ce posluşanie are
run1ânească ieromonah
6, 4 preot la biserică
Gherasie
8, 9 iconom
grec monah m-rea Căldăruşani
Chesarie
Diadoh sârb ierodiacon
m-rea Cernica 2, 4
dichiu
Dimitrie rumân fratelen.

rupt.

M-rea Bradu, Hanu Greci II bis/15
Orig., difolio (35x2 l ,5), sigiliu mijlociu în tuş şi sigiliu mic de închidere,
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1844 noiembrie 17
Departamentul Credinţei
Cuviosului îngrijitor al bisericii Hanului Greci din Bucureşti
Fiindcă prin jalbă către M<ăria>Sa Vodă şi cu luminată rezoluţie de supt
No. 3571 îndreptată la acest Departament o cocoană văduvă şi scăpătată cere
ajutor de la mănăstire pentru măritişul unii fiice a dumisale pentru care este gata
a şi săvârşi cununiile, iar Departamentul pătruns de buna cugetare a cuvioşii
Voastre au chibzuit de datorie, în temeiulm testamenturilor ctitoriceşti pentru
clădiri şi înzestrări unor asemenea sfinte lăcaşuri ca această faptă bună s-o
recomandeze la milostivnica voinţă a cuvioşii Voastre şi ajutorul ce sufletul vă
va îndemna în urmarea acelor rândueli ctitoriceşti să-l trimiţă la departan1ent.
Şef departament Mihai Florescu
Şef casei C. Tocilescu
Anul 1844 noemvrie 1 7
No. 2875
M-rea Bradu Hanu Greci II bis/16
Orig., difolio (34,5x20,5)� sigiliu de închidere, rupt.

1845 martie 29
Neofit cu mila lui Dumnezeu arhiepiscop şi mitropolit al Ungrovlahiei
Cuviosului îngrijitor al mănăstirii Hanul Grecilor
Rânduiala bisericească veche este consfinţătă şi prin sfintele soboare
ca pă la toate casele bisericeşti să fie iconomi din feţile bisericeşti părinţi
călugări oameni cernaţi şi destoinici. de această însărcinare. iar nicicun1
dintre oameni mireni, cu mirare încă am aflat că pe la unele mănăstiri să află
iconomi oameni mireni iar nu din părinţi călugări şi fiind cu urinarea aceasta
este îprotiva vechilor bisericeşti întocmeli şi aşezământuri precum şi a toatei
bune cuviinţe şi de vătămare pentru ipolipseiul egumenilor. De aceea an1
găsit de cuviinţă şi de trebuinţă ca să te vestim despre aceasta şi totodată
să-ti scriem cu îndatorire ca iconomul la mănăstire să nu fie altul decât din
feţele bisericeşti din cei mai destoinici părinţi ai mănăstirii şi cu dânsul să te
slujeşti la toate trebile şi interesurile casii iar nicicum (să nu fie) 32 iconomul
din obraze mireneşti, căci ca urmare înprotiva însuşi vei fi pentru această
12

Repetat în text.
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abatere supt învinovăţire iar de primire şi urmare să întorci răspuns însemnând
.
.
.
.
ş1 pe cme a1 pune 1conom.
paharnic Zosima

Anul 1845
Luna martie 29
N. 975
M-rea Bradu Hanu Greci, II bis/19.
1845 iunie 28

Neofit cu mila lui Dumnezeu arhiepiscop şi mitropolit al Ungrovlahiei
Îngrijitorului n1ănăstirii Hanul Grecilor
Fiindcă prin cartea patriarhicească a Prea-Sfinţitului patriarh al
Ţrigradului iscălită şi de sfinţitul Sinodul arhiereilor de acolo din trecuta lună
n1aio ni s-au înfăţişat în orighinal de am văzut-o, Luminăţia Sa, Doamna Zoiţa,
soţia Prea-Înălţatului Nostru Domn Gheorghie Dimitrie Bibescul voevod
s-au despărţit bisericeşte de căsniceasca vieţuire cu Măria Sa, pentru pricini
de neputinţă care pe larg să arată într-acea sinodo-patriarhicească carte şi nu
să cuvine mai mult a să pomeni în biserică în rândul numelor fatnilii
domneşti. De aceea, nu lipsim a-ţi face cunoscut ca de acmn înainte, la slujbele
bisericeşti să nu să mai pomenească numele luminăţiei sale, ci numai al
Mării Sale, adică pre robul lui Dumnezeu, Domnul Nostru Gheorghie
Din1itrie Bibescul voievod, iar de primire şi urmare să avem răspuns.
Anul 1845
Luna iunie 28
No. 2065

L. Zosin1a

M-rea Bradu Hanu GrecL II bis/24.
Orig., difolio (35x2 l ), sigiliul mitropolitului în tuş şi sigiliu de închidere
1845 iulie 30
Sfatul oraşului din Bucureşti
anul 1845
luna iulie 30
nr. 3099
sectia Tecnică
Prea-Sfinţii Sale, părintelui mitropolit Pogonianie Ieroteu
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In urma reclamaţiei ce aţi dat Prea-Sfinţiia Voastră la 25 ale lui iulie. în
pricina îndatoririi ce vi să face de către cinstita poliţie, pentru aducerea la
îndeplinire a clădirii unui zid la grajdul de la hanul Greci, asemănat cu părerea
dată de d. arhitectul oraşului, mergând însuşi sfatul conplect în faţa locului. a
văzut că nu este mijloc de a vă apăra despre acea îndatorire.
De aceia. cu cinste să face cunoscut Prea Sfinţii Voastre şi sânteţi poftiţi
ca, depărtându-vă de orice bănuială aţi putut avea că sunteţi năpăstuiţi. să
rămâneţi încredinţaţi că trebuinţa pre-zisă este neapărată şi să binevoiţi a pune
negreşit în lucrare clădirea acelui zid pă lângă al vecinului. măcar în înălţime de
trei palme. într-o cărămidă şi jun1ătate şi temeliile din pământ de trei paln1e.
spre depărtarea vătămării. ce suferă casa aceluia.
T. Porurusco. F. Panait, Stan Giorgeu. Iorgu Mihuleţ.
M-rea Bradu Hanu Greci. II bis/25.
Orig., difolio (35x21 ). sigiliu de închidere
1845 august 1 O
Departamentul Logofeţiei Trebilor Bisericeşti şi Instrucţiunii Publice
Din Prinţipatul Ţării Ron1âneşti
Anul 1845 luna avgust 1 O. nr. 2515
Masa I-îi
Bucureşti
Prea-Sfinţiei Sale îngrijitorului bisericii Hanul Grecilor
Fiindcă clădirile mănăstireşti precun1 şi orice reparaţii la dânsele cere
trebuinţa urmează să să facă atât temeinice cât şi după meşteşugul arhitectonic
prin cunoştinţa Departamentului care iaste dator a priveghea pentru buna
stare a lor încât să nu li să pricinuiască şi cheltuieli însemnătoare deodată şi
zadarnice pă lucrare netemeinică. drept aceia veţi avea în vedere prea-sfinţia
voastră ca în viitor nici o clădire sau reparaţie nu veţi putea face la acea
mănăstire fără cunoştinţa Departamentului şi fără a i să înfăţişa plan pentru
acea lucrare căci cheltuiala întrebuinţată în seamă va privi pă persoana
egumenului şi să va face de iznoavă acea lucrare după chipul ce mai sus să
arată. Iar către aceasta veţi cunoaşte că Departamentul are orânduit în
canţelaria sa de către Înalta Stăpânire şi întra din arhitect pentru asemenea
lucrări mănăstireşti şi ori în ce vreme dă trebuinţă de asemenea clădiri şi
reparaţii pentru prea sfinţia voastră a-l cere prin raport la Departan1ent ca să
fie a lua în vedere trebuinţa a o cerceta şi a alcătui planul şi socoteala
trebuincioasă asupra cărora făcându-să dă Departament împreună cu sfinţia
voastră chibzuirile cuvincioase şi celor spre folosul mănăstirii să să înceapă
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apoi lucrarea, acum însă de primirea aceştiia şi urmare să va întoarce răspuns
Departamentului.
Supt-şeful Departamentului N. Poenaru
Şef masei C. Tocilescu?
M-rea Bradu Hanu Greci_ II bis/26.
Orig.. difolio (35x2 l .5). sigiliu de închidere.

1846 iunie 17
Prea-Sfinţii Tale prea-sfinte stăpân
Plecată jalbă
Prea-Sfinte stăpâne crez că-ţi fi auzitu apururea ce ocări şi gâlcevuri
din casa mea cari nu lasă linişti vecinilor iar socoternu că ochiul prea-sfinţiilor
voastre pătrunde pre toţi cei ce sântu cinstiţi şi necinstiţi nemaiavând altă
nădejde. alergu la prea-sfinţia voastră căzut la picioare-vă ferbinte mă rog la
gâlcevurile ni să unelteşte în acestu han vă arăt în cuget curat că tot din
partea slujnicei ce o am în casă în cari de multe ori am hotărât ca să o
depărtezu, dar n-au stătut cu putinţă şi pentru a nu să întâmpla mai rău ceva
sau să necinstească pre vreuni ipochimen sau din a n1ele gâlcevuri să fiu
lipsit şi eu de pâinea prea-sfinţiilor voastre. căci până acum ne-au fostu tot la
asemenea slugi şi n-am fostu ruşinat zice căci într-o parte prea-sfinte stăpâne
milostiveşte şi mărgineşte iar acestu han pre aceste blestemate muieri
dinpreună cu fiul său spre a dobândi hanul odihnă atât şi eu să scap de
primejdia ce aştept a mi se întâmpla căci în toate zilele să pune cu fii-so
dinpreună şi tăbară pre mine şi mă bate fără milostivire.
Şi altă nădejde nu am
Radul Roşca
M-rea Bradu Hanu Greci, II bis/31.
Orig., (21,5x17.5).

1846 iulie 8
Secţia arhitectonic
Sfinţia Sa, părintele Pogonianu, Ieroteu, trebuie ca să învelească cu olane
sau hier clopotniţa 1nănăstirii Grecilor, v<opseaua> roşie lăsându-i streaşina
numai de o parte şi jumătate în lat să nu să înceapă lucrarea până nu să va arăta
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aceasta la cinstita comisie căcă meşterul au iscălit că va urma întocmai ş1
rămâne a avea sfinţia sa spre a vedea de revizori i sfatului. 1846 iulie 8.
Arhitectul oraşului N. Vilacros.
Comisia vopselei roşii
D<umnealui> supt-comisarul de locale va îngădui lucrarea coprinsă în
faţa acestui bileat fără cea mai mică abatere la cea multe care s-ar socoti
în1potriva chiar urmându-să va raportui îndată. Iulie 9, nr. 74
Con1isar
M-rea Bradu Hanu Greci, II bis/33.
Orig.. ( l 7.5x21 ). sigiliu în tuş al Sfatului orăşenesc din Bucureşti.

184 7, martie 28, nr. 908, masa i-îi
Văcăreşti
Departamentul Logofeţiei Trebilor Bisericeşti şi Instrucţiunii Publice
din Prinţipatul Ţării Româneşti
Prea-sfinţiei Sale, arhiereului Iorotei Pogonianii îngrijitorul bisericii
Hanului grecilor din Bucureşti
Focul întâmplat la 23 ale curgătoarei luni aducând pe mulţi din locuitorii
capitalii Bucureşti într-o stare vrednică de obidă şi de compătimirea fiecăruia
creştin Sfânta Mitropolie şi acest departament au încheiat jurnal la 26 ale
aceştiia prin care s-a chibzuit ca să vie spre ajutorul acestor nenorociţi ce
n1erită toată mila şi casele bisericeşti cu din ale lor venituri şi anume adică:
Sfânta Mitropolie şi episcopiile câte o a patra parte din veniturile lor
de pe un an;
Casa centrală unde se adună toate veniturile mănăstirilor neînchinate
tot prisosul anului curgător;
Mănăstirile închinate după vechiul obiceiu ce şi acestea au fost în
toată vremea conlucrătoare fără deosebire cu cele neînchinate la aseminea
ajutoare şi trebuinţă ale statului zeciuială îndoită din tot venitul lor iarăşi pc
un an, care jurnal luându-se la cunoştinţa Mării Sale lui Vodă, prin luminată
poruncă ce au binevoit a da, aprobând zisa chibzuire, porunceşte acestui
Departament a se aduce la îndeplinire, fără zăbavă, a lui cuprindere, în urmarea
Mării Domneşti Departamentu, grăbeşte a scrie prea-sfinţii Voastre ca, în
soroc ce mult de zile zece, după primirea aceştii, să trimiteţi la cancelaria
lui, zeciuiala îndoită din tot venitul biser<icii> acelui han pe un an. Veţi
avea în băgare de seamă ca să nu deosebiţi cel mai mic venit a nu intra într
această socoteală, căci departamentu este a face cercetare şi dovedindu că
prea-sfinţia Voastră au arătat mai puţin venit decât cel adevărat ce are acea
biserică, va supune Înaltei Stăpâniri a cerce<ta> Sfinţii Voastre îndărătnicire
asupra unui asemenea creştineşti faceri de bine, lângă dojana ce veţi merita
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să fiţi priviţi în toată vren1ea de certare de adevăr şi la o aseminea nenorocită
întân1plare necredincioşi şi depărtaţi de datoriile religii.
Şefu Departamentului ....
N. Kirculescu ...
Bradu. Hanu Greci. II bis/85
Orig.. di folio (34.5x 21 ).

18 - 1847 aprilie 7
Dcpartan1entul Logofeţiei Trebilor Bisericeşti şi Instrucţiunii Publice
din Prinţipatul Ţării Româneşti. anul 184 7 luna aprilie 7
Masa I-îi. Văcăreşti
Prea-sfinţiei Sale. arhiereului Ierotei Pogonianii îngrijitorul bisericii
Hanului Grecilor din Bucureşti
Deşi prin adresul Departamentului cu numărul 2515 din avgust anul
1845 s-a dat prea-sfinţii Voastre în cunoştinţă chiciul cum trebuie să urmaţi
când vi se va înfăţişa trebuinţă de clădiri sau reparaţii la ale ce acareturi
după care Departarnentul este încredinţat că v-aţi fi întocmai următori dar
fiindcă aceste pricini Departamentul este însărcinat din Înaltă poruncă a păzi
1nai sus zisa punere de cale cu toată eczactitatea atât pentru acele clădiri sau
reparaţii la biserică cât şi la acareturile ei ce va fi având prin oraşe şi târguri
să cunoaşte dator şi prin tracesta a vă mai repeta cele scrise mai sus poftim
de vă avea da aproape îngrijire ca să vă asemănaţi întru toate punere la cale
adică de a se face platuri la asen1inea trebuinţă ce s-au zis de către arhitectul
Departa1nentului î1npreună cu devizurile trebuincioase care să se trimiţă la
Departan1ent pă lângă.spre a să înfăţişa Măriei Sale lui Vodă de a da înaltă
dezlegare.
Şefu Departan1entului ... P. Poenari
N. Kirculescu ...
Bradu. Hanu Greci. II bis/86
Orig.. difolio (34.Sx 21 ).

1847 aprilie 16
Sectia arhitectonic
Prea O Sfinţia Sa părintele mitropolit Pogonian îngrijitorul hanului
Grecilor voe ca să merimetisească o lanelă învelitori a unor prăvălii din
acest han vopseaua roşie precum şi a aşeza o fereastră la loc în faţa a unei
odăi dinspre uliţa Starvopoleos să nu să înceapă lucrarea până nu să va arăta
acesta la 7 comisii căci meşterul au iscălit că va urma întocmai şi rămânând
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a-l avla proprietarul spre a să vedea de revizorul statului arhitectul oraşului.
Nuipacole.
Bradu, Hanu Greci. II bis/87
Orig., difolio ( l 7,5x22)

1847 septembrie 11
Comisia Vopselei Roşii
Anul 1847
Luna septenvrie 11
No. 2983
Oraşul Bucureşti
Prea sfinţii sale părintelui arhiereu Pogoniamin. îngrijitorul mănăstirii
Grecilor
Cinstita poliţie, pă lângă porunca cu no. 9021 a trimis Comisii alăturatul
în copie raportul cu n. 1353 dată cinstitului sfat orăşenesc de către dumnealor
Vasile Dancovici şi arhitectonul oraşului de cercetarea făcută stării acelui
han primit şi acolo cu adresul celui Sfat cu n. 2912 şi totdeodată a cerut a să
face îndată cunoscut atât prea-sfinţii voastre cât şi chiriaşilor din han că de
la sfântu Gheorghe viitor nu să vor mai da cu chirie încăperile lui, fiindcă
după relaţia coprinsă în mai sus nun1erarisitul raport a să dărma negreşit
potrivit dar cu prezisa poruncă. Comisia nu lipseşte a da în cunoştieţa prea
sfinţii voastre aceasta spre înfinţă. iar de primirea acesteia să bine-voiţi a
întoarce răspuns.
Comisar C. C ...
Logofăt Bociolov
Cinstitul Sfat Orăşenesc
După rezoluţia pusă de cinstitul sfat alăturata otnoşenie a cinstitei
poliţii cu n. 7235 supt iscălitul are cinste a arăta că. mergând la mănăstirile
sfântului Ioan, Hanul Grecilor şi Zlătari, însoţit de dumnealui Vasile Dancovici.
cilenul cinstitului sfat înfiinţa şi adumnealui comisarului de roşu au făcut
următoarea cercetare pentru Hanul Grecilor vechimea şi dezavantajul poziţii
sale spre înfrumuseţarea publică fiinţa ca între două uliţe foarte înguste cea
mai mare parte a clădirilor sale de lernnăriea cele nă spune totdauna la
primejdiea focului ar fi cuvinte puternice deşi zidurile principale ar fi în
bună stare ca a să să pue la cale dărimare lui însă rezultatul a unei scumpi
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cercetări ce au dovedit că nu este nici o parte a aceştii clădiri care să se
poată lăsa în fiinţă şi prin urmare (sântem de părere )33 ca să să dărâme cu
totul cât pentru n1ănăstirea Sfântului Ioan nu puturăm privi vrednic de arătat
din-traceastă clădire decât numai prăvăliile de la catul de jos din partea
stângă a porţii clădirea din curtea unde lăcueşte egumenul şi câteva încăperi
din nou clădite. despre Dâmboviţă. iar cât pentru celelalte părţi etajurile de
sus despre uliţa Mogoşoai celelalte încăperi despre Dâmboviţă şi partea
despre Birjă sânt nişte clădiri pe alocuree slabe preschimbate cu vremea şi
cutren11trile şi ar trebui a să dărma negreşit. cât pentru hanul Zlătarilor
toată lmnea cunoaşte că partea stângă a aceştei clădiri este în cea mai
desăvârşită proastă stare din care cinstita poliţie a şi pus de a dărmat o
parte ce ameriţa primejdie siguranţa publicului şi că partea ce a rămas
despre această parte aflându-să tot în aceaşi stare trebue a să dărma în
scurt soroc iar pentru celelalte trupuri de clădiri despre uliţa Mogoşoai şi
Stavropoleos ce poliţia a aflat asen1enea că o parte din-trânsul a căzut de
sine şi că puţin avem a prejudeche că partea rămasă să ne dea mai multă
siguranţă este vederat că oarecare ziduri din lăuntrul prăvăliilor despre
uliţa Mogoşoaea să par încă destul temeinice încă iată tot ce ar rezulta că şi
acestea n-ar putea fi de nici un folos la reclădire fiindcă etaj urile şi
zalariile din lăuntru trebue a să dărma biserica să află în proastă stare şi are
trebuinţă de un mare mermet, prin urmare după toate cele mai sus zise
sânten1 de părere ca şi acest han să să dărâme într-un soroc mărginit iar
pentru părţile ce ameniţă acum primejdiea să să pue la cale îndată
dărmarea lor.
Iscăliţi arhitectonul oraşului Vilacros şi Yasi!ie Dancovici
Pentru copie întoc1nai.
M-rea Bradu Hanu Greci, II bis/94.
Orig., difolio (33x21 ). cu copia raportului pe acelaşi suport.

1847 septembrie 12
Departamentul Logofeţiei Trebilor Bisericeşti şi Instrucţiunii Publice
Din Prinţipatul Ţării Româneşti
Anul 1848 luna septembrie 12, nr. 3369
Masa I-îi
Bucureşti
33

Textul se repetă.
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Prea-Sfinţiei Sale îngrijitorului bisericii Hanul Greci din Bucureşti
Departamentul are bună cunoştinţă că unii din igumenii mănăstirilor
închinate ar fi arendând moşiile mănăstirilelor mai-nainitea sorocului hotărât
de două luni în vreme ce numai atunci la acel soroc ar putea să facă o
asemenea arenduire de moşii care urmare a unora ca aceia fiind cu totul
împotriva punerii la cale a înaltei stăpâniri şi pentru că aceste moşii
1nănăstireşti închinate este punere la cale vreme să se vânză arenda lor cu
mezat. Departainentul dă în cunoştinţa prea sfinţii voastre ca nu cun1va să
faceţi o aşa înpotrivă urmare ca să daţi adică ca să daţi adică în arendă vreo
moşie de ale acestei biserici mai-naintea sorocului coprins mai sus de doă
luni căci dovedindu-să abatere din partea prea-sfinţii voastre. Întru aceasta
veţi fi întrebat a da răspuns şi îndreptare nu veţi avea.
Şef Departament C. Corneschi
Şef medelnicer Theodor Vâlcănescu
M-rea Bradu Hanu Greci. II bis/I 02.
Orig.. difolio (34.5x2 l .5).

1847 septembrie 16
Îngrijitorul bisericii Hanul Greci din Bucureşti
In anul 1847
Luna septemvrie 16
No. 13
Cinstitului Departament al Logofeţii Trebilor Bisericeşti
Primindu-să otnoşenia cinstitului Departament cu no. 3369 din 12 ale
următoarei cu cinste primind-o şi văzându că cârmuitoarea îngrijire a bisericii
acestui han niciodată nu poate intra în numărul unor asemenea mănăstiri pentru
care rosteşte curat mai sus nomerarisita otnoşenie, căci biserica. hanul acestuia
să află în lipsă de moşii şi nici că au avut vreodată folosuri ramuri de un aşa
venit pentru care cinstitul Departament poate rămănea încredinţat mai cu
temeiu într-acest din chear înşteniralele ştiinţii ce urmează de neapărat să fi
având în canţelaria sa pentru toate veniturile mănăstirilor închinate din ce
anume acaret să arnăpiescu. Iar prin urmare îngrijirea bisericii să socoteşte că
va rămânea tot în ocupaţia ei rară a trage asuprii talul răspunderii cinstitului
Departament într-aceasta pentru cuvintele arătate mai sus.
M-rea Bradu Hanu Greci, II bis/96.
Concept, difolio (21 x 18)
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1847 decembrie 1
Departamentul Logofeţiei Trebilor Bisericeşti şi Instrucţiunii Publice
Din Prinţipatul Ţării Româneşti
Anul 1847 luna decembrie 12. nr. 4464
Masa I-îi
Bucureşti
Prea-Sfinţiei Sale îngrijitorului bisericii Hanului Grecii din Bucureşti
Măriia Sa. prea-înălţatul nostru domn. binevoind a slobozi luminat
ofis supt nr. 43 către acest Departament vi să trimite prea-sfinţii voastre. în
copie. pă lângă acestea. spre întoc1nai urmare.
Şef Departament C. Corneschi
Şef n1edelnicer Theodor Vâlcănescu
Copie după ofisul Măriei Sale lui Vodă cu anul 1847 luna noiembrie
20 nr. 43 către Departamentul Credinţei
Plângerile ce ne-au venit de la mai multe mănăstiri de jos cun1 că
igu1nenii orânduiţi de dânsele la n1ănăstirile de aici arenduind moşiile cu mai
multă vreme înainte termenului contracturilor celor vechi, încât întâmplându-să
a să schin1ba după trebuinţă acest igumeni, cei noi orânduiţi găsesc moşiile
arenduite cu iconomii şi de n1ulte ori şi banii arentii luaţi înainte noi cunoscând
întru acestea un abuz pricinuitor de învăhnăşeală, poruncim dumnealui
logofătului bisericesc a face cunoscut tutulor igumenilor celor streini şi a
obştii că nici un contract de închiriere nu să putea încheia de dânşii decât cu
două luni cel mult înaintea săvârşirii termenului contractului celui vechiu.
iar banii arenzii nu se vor putea lua decât pe un an înainte dumnealui
logofatul bisericesc va aduce la îndeplinire coprinderea aceştii porunci.
Pentru copie întocmai M. Mărgăritescu
M-rea Bradu Hanu Greci. II bis/1 O1.
Orig .. difolio (34.5x2 l .5), sigiliu de închidere şi copia ofisului.

1848 mai 27
Departamentul Logofeţiei Trebilor Bisericeşti şi Instrucţiunii Publice
Din Prinţipatul Ţării Româneşti
Anul 1848 luna mai 27, nr. 2046
Masa I-îi
Bucureşti
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Prea-Sfinţiei Sale arhiereul Ierodei Pogonianit îngrijitorului bisericii
Hanul Grecilor din Bucureşti
Cinstita poliţie a capitalii Bucureşti prin adresul cu no. 4380, dă în
cunoştinţa Departamentului măsurile ce sunt luate pentru curăţenia oraşului
de 1nurdalâcurile ce aduc vătămare sănătăţii obşteşti_ care măsuri hotărând a
să desfiinţa şi oricâte zgheaburi să vor fi aflând pe la proprietăţile din capitală
pentru scurgerea lăturilor i a altor murdalâcuri în uliţele obşteşti şi pentru că
şi la acea mănăstire să află nişte aseminea zgheaburi cu scurgerea în uliţă,
cere poliţia a să desfiinţa acele zgheaburi şi pentru aruncarea murdalâcurilor
să să facă o hazna în curtea acelei mănăstiri, ci cu acest chip să să poată păzi
măsura ce este luată pentru curăţenia uliţilor.
Drept aceea, Departamentul privind că o asernonea măsură este luată
pentru o limpezenie curăţenie şi sănătatea obştii pofteşte pă prea-sfinţiia
voastră ca să desfinţaţi aceşe zgheaburi din mănăstire cu chipul ce să descrie
n1ai sus negreşit.
Şeful Departamentului C. Corleschi
Şef medelnicer Theodor Vâlcănescu
M-rea Bradu Hanu Greci, II bis/I 02.
Orig., difolio (36x22).
Biserica era cunoscută în secolul al XVIII-lea sub ainbele denumiri, fie
ca biserica lui Ghiorma banul, fie ca biserica Grecilor, după cum rezultă din
documentele din 1711 decembrie 23, unde este aminitită ca biserica grecilor3-1,
iar în 1713 iunie 27, Constantin Basarab întăreşte m-rii lui Ghiorma banul
scutirea de darea fumăritului pentru prăvăliile sale din Bucureşti35. Aceasta
avea în proprietate mai multe moşii printre care şi pe Mălăeşti din judeţul Ilfov,
pe care în anul 1845 o dă în arendă paharnicului Grigore Tocilescu pentru suma
de 370 groşi anual36.
În anul 1848 starea bisericii Hanul Greci era foarte proastă. fapt ce îl
determină pe Antim, patriarhul Constantinopolului, să scrie don1ntilui Ţării
Româneşti, Ioan Gheorghe Bibescu, rugându-l să ajute la refacerea bisericii
Hanu Greci din Bucureşti, metoh al eparhiei Pogonaniei, în prezent aflat în
stare de dărăpănare37. În acelaşi an comisia ,,Vopselii Roşii" dorea să dărâme
hanul pentru că era foarte deteriorat, iar Ierothei al Pogonianiei cerea
14

A.N.,
A.N.,
l(, A.N.,
17
A.N.,
15

M-rea
M-rea
M-rea
M-rea

Bradu,
Bradu,
Bradu,
Bradu,

Hanu Greci şi Codreni, XXIX/9
Hanu Greci şi Codreni, 1/23
Hanu Greci şi Codreni, LVIl/51
Hanu Greci şi Codreni, LVIII/13
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logofătului Grigorie Greceanu să-l roage pe marele agă să-i dea mandat
să închine hanul 38. Mănăstirea avea o prăvălie în P,odul Lipscani39. În
anul 1836 biserica Hanul Greci avea datorii către fostul econom, monahul
� •
• --Hl
(1ngone
Catagrafia obiectelor de cult, veşmintelor şi altor lucruri aflate la
n1-rea Greci, întocmită de Dionisos de Pogonania, fost egumen, la 18 ianuarie
185041, se află păstrată în cadrul fondului M-rea Bradu, Codreni, Hanu
Greci, ca şi cele din anii 185 5 şi 1861, în aceeaşi perioadă mănăstirea
42
cun1părând o icoană cu 150 groşi . În anul 1852 mănăstirea avea o datorie
de 250.000 de groşi după cum se plângea Nicandros de Pogonania, care
avea şi un plan pentru ridicarea din temelii a hanului Greci şi a bisericii
aferente, având nevoie de circa 18.000 groşi43, dorind să repare şi drumurile
de lângă clădire, hanul aflându-se chiar în centrul oraşului44. Pentru
realizarea acestor planuri el dorea în anul 1854 să vândă pădurea de la
Lapoşu, cea n1ai 1nare pe care o avea mănăstirea Bradu, pentru a face rost de
bani cu care să poată face 45, Paisios de Efes încercând să îl ajute să facă rost
de bani, pentru că autorităţile române nu au fost de acord cu vânzarea
pa-d Urli··46
În anul 1864 1nănăstirea avea un loc cu pimniţă în strada Germană, dat
cu embatic lui Petrache staroste de cojocari47.

8

A.N., M-rea Bradu, Hanu Greci şi Codreni, LVIl/15
,') A.N., M-rea Bradu, Hanu Greci şi Codreni, LVll/57
-1o A.N., M-rea Bradu, Hanu Greci şi Codreni, LIX/3, 4
-1i A.N., M-rea Bradu, Hanu Greci şi Codreni, LX/87, textul complet al acesteia, precum
şi a altor catagrafii, v. Mirela Comănescu, Catagrafia din anul 1855 a bisericii Hanul Greci
din Bucureşti, în O jumătate de veac în slujba istoriei Bucureştilor. Omagiu profeorului
Panait Ion Panait la 80 de ani, p. 380-405.
-1� A.N., M-rea Bradu, Hanu Greci şi Codreni, LX/88
1
· "' A.N., M-rea Bradu, Hanu Greci şi Codreni, LX/150
-1-i A.N., M-rea Bradu, Hanu Greci şi Codreni, LX/81
·15 A.N., M-rea Bradu, Hanu Greci şi Codreni, LX/195
-t(, A.N., M-rea Bradu, Hanu Greci şi Codreni, LX/208, 209, 2 I O
7
-1 A.N., M-rea Bradu, Hanu Greci şi Codreni, dosar 166.
'
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CERCETĂRILE ARHEOLOGICE DIN CENTRUL
ISTORIC AL BUCUREŞTILOR.
CIMITIRUL „BISERICII LUI GHIORMA BANUL BISERICA GRECILOR"
Gh. MĂNUCU- ADAMEŞTEANu*_ A. MĂGUREANu**_
A. BORONEANŢ**_ E. GAVRILĂ*. R. POPESCU*, M. TODERAş**
La începutul anului 2007. Primăria municipiului Bucureşti a lansat
,,Proiectul de Reabilitare Străzi şi Utilităţi Zona Pilot Centrul Istoric Bucureşti"',
zonă definită între străzile Calea Victoriei - B-dul I. C. Brătianu - strada
Lipscani - Splaiul Independenţei. Într-o primă etapă, s-a început reabilitarea
tramei stradale şi a infrastructurii - conducte. canale, cabluri_ pavaje etc.
În urma demarării lucrărilor, conform legislaţiei în vigoare, a fost
alcătuită, pentru a efectua supravegherea şi cercetarea arheologică a zonei. o
echipă formată din arheologi de la Muzeul Municipiului Bucureşti (MMB) şi
de la Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan"' din Bucureşti (JAB).
Responsabil ştiinţific de şantier a fost desemnat Gheorghe Mănucu
Adameşteanu (MMB).
Colectivul care a lucrat în zona cimitirului _.Bisericii lui Ghiorma
banul - Biserica Grecilor··_ care face obiectul prezentului text a fost compus
din Gh. Mănucu-Adameşteanu, Elena Gavrilă şi Raluca Popescu (MMB),
Andrei Măgureanu. Adina Boroneanţ. Meda Toderaş şi Dorin Sârbu (IAB) 1 •
Acestora li s-a alăturat un colectiv de arhitecti.
coordonati, de Monica
,
Mărgineanu-Cârstoiu (JAB), alcătuit din Virgil Apostol, Ştefan Bâlici_
Claudia Apostol şi Petru Mortu. Materialul numismatic a fost identificat şi
prelucrat de Ana Maria Velter de la Cabinetul N umisn1atic al l\1uzeului
Naţional de Istorie a României din Bucureşti.
Pentru un mai bun control al informaţiei, datorită lungimii deosebite a
suprafeţei cercetate - strada Lipscani, tronsonul dintre strada Eugeniu Carada şi
strada Smârdan - aceasta a fost împărţită în patru sectoare, notate de la A la D.
• Muzeul Municipiului Bucureşti.
•• Institutul de Arheologie ,,Vasile Pârvan", Bucureşti.
1
Mănucu-Adameşteanu et a/ii 2008, p. 63-65.
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In cadrul sectoarelor au fost deschise casete şi secţiuni, la sigla sectorului
fiind adăugat numărul respectivei casete (Figura 1).
Cercetările arheologice s-au desfăşurat în perioada 2007-2008. În
conformitate cu proiectul tehnic al beneficiarului, într-o primă etapă, strada
Lipscani a fost decapată mecanic până la cota de 0,80 m - 0.90 m faţă de
nivelul actual de călcare.
În urma decapării mecanice. pe traseul străzii au fost identificate
fundaţii ale unor construcţii. în dreptul numerelor 18-20. ce aparţineau
clădirilor hanului Greci, precum şi fundaţiile unor clădiri, anterioare sau
ulterioare hanului.
Pe lângă acestea, în partea sudică a străzii, au mai fost descoperite:
cimitirul din jurul bisericii lui Ghiorma Banul-biserica Greci şi diverse etape
din existenţa podului de lemn de pe ,.Uliţa Mare" (str. Lipscani). În partea
nordică a străzii Lipscani a fost cercetat hanul Şerban-Vodă2 . Din păcate. pe
mijlocul străzii. pe o lăţime de 1.50 m. toate vestigiile au fost distruse de
traseul canalizării principale.
Articolul de faţă are în vedere prezentarea unor aspecte istorice şi
arheologice legate de cimitirul bisericii lui Ghiorma Banul - biserica Greci.
Pentru început vom face o trecere în revistă a ansamblurilor descoperirilor
arheologice şi documentarea lor istorică.
Prima biserică a fost ridicată pe spaţiul cuprins între „Uliţa Mare"
(strada Lipscani) ..,Uliţa care merge de la Curtea Domnească spre biserica
Grecilor" (strada Smârdan) şi strada care merge la biserica Stavropoleos, în
a doua jumătate a secolului al XVI-lea. pe la 1564-1565, dată prezentă în
pisania de la 1 octon1brie 17193 . Deşi avea hramul „Naşterea lui Hristos", era
cunoscută mai mult după numele ctitorului său, Ghiorn1a. boier grec din
Pogoniani. Acesta apare ca mare postelnic4 în Sfatul Domnesc între 31
martie 1564 şi 8 iunie 1568 şi cu titlul de ban în documentele din secolul
XVII 5 , neputându-se preciza când anume a ocupat această dregătorie6 .
Construirea bisericii pe la jumătatea secolului al XVI-lea este susţinută şi
de actul de întărire dat de domnitorul Mihnea Turcitul, la 12 martie 1580,
pentru proprietăţiile lui Dragomir Vornicul, în care sunt menţionate nouă
prăvălii situate ,,pe uliţa de căiră beserica Gheormei " 7. Din acelaşi document
2

Mănucu Adameşteanu el a/ii 20 I O, p. 243-245.
Pisania a fost pusă după zugrăvirea bisericii de către Eftimie din Dipaliţa, arhiepiscop
de Pogoniani, cf. Andreescu 1964, p. 550.
-1 Stoicescu 1960, p. 581; DRH. 8, I 983, nr. document 291, p. 291.
5
DRH. 8, 1969, nr. document 196, p. 322-323; DRH. 8, 1969, nr. document 231,
p. 369-371.
6
Stoicescu 1971, p. 60.
7
DRH. 8, voi. VIII, nr. 288, p. 471-474.
1
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aflăm că terenul pe care erau ridicate prăvăliile aparţinuse unor turci, dar
fusese luat de domnitorul Alexandru al Ii-lea Mircea şi dăruit boierului
Drago,!llir.
Intr-un act datat la 18 ianuarie 1631, Leon Vodă închina lăcaşul de cult
arhiepiscopiei din Pogoniani, din ,,Ţara Greceascâ ... cu voia De.spei. nepoata
lui Ghiorma banul "8. La 23 aprilie 1631, aceeaşi Despa, închină biserica
zidită de „ acest moş al meu, banul Ghiorma ... ca mo.�·tenitoare a lui "9
către aceeaşi arhiepiscopie.
Închinarea bisericii către mânăstirea Pogoniani a făcut ca acest lăcaş
să fie cunoscut, până la dărâmarea lui, sub numele de biserica Grecilor. Prima
atestare documentară a acestei denumiri o avem într-un act datat 8 aprilie
1638, când se vinde un loc „drept clopotniţa bisericii a Grecilor" 10• Vechiul
nume ,,biserica Ghiormei Banul'' apare folosit şi după această dată, dar mult
mai rar: într-un document din 9 februarie166811 din ti1npul don1niei lui Radu
Leon, la 2 7 iunie 1 713 într-o scutire de fumărit dată de Constantin
Brâncoveanu şi într-una dată de Nicolae Mavrocordat la 1 7 octombrie 171912 •
Lăcaşul de cult este menţionat şi cu ambele denumiri în două docun1ente:
primul din 12 mai 173213 şi celălalt din 5 februarie 1759: ,,bisearici... a
Ghiormei banul ce să numeşte bisearica Grecilor" 14.
Biserica avea, în a doua jumătate a secolul al XVII-iea, câteva prăvălii
situate ,,.. . in dosul altarului, la ră.spântii, de.spre namiază. .. pânâ in bolovanii
.
besearicii ... , 15. La începutul secolului XVIII proprietăţile bisericii cresc prin
cumpărarea unei vii16 şi a unui pogon şi jumătate de „ţealină„17.
La începutul domniei lui Constantin Brâncoveanu edificiul a fost
afectat de un incendiu, după cum apare într-un document din 20 august
169618: ,, şi arzând şi aceasta .�fântă hisearicâ a Grecilor şi stricându-se şi
zidurile foarte răd'. Distrugerile au fost, probabil. foarte n1ari. deoarece
veniturile bisericii nu au putut acoperi reparaţiile, fiind necesară vânzarea
unor prăvălii pentru „ diresul .sfinţii bisearici " 19• De aceste refaceri se leagă
8

A.N., M-rea Bradu, Hanu Greci şi Codreni, 1/1 apud Comănescu 2009; DRH. B, 1969,
nr. document 196, p. 322 -323.
'J DRH. B, 1969, nr. document 231, p. 369-371.
10
Potra 1985, p. 88.
11
A.N., M-rea Bradu, Hanu Greci, XXXIX/5, apud Comănescu 2009.
12
A.N., M-rea Bradu, Hanu Greci şi Codreni, 1/31, apud Comănescu 2009.
1
3 A.N., M-rea Bradu, Hanu Greci şi Codreni, 1/39, apud Comănescu 2009.
1
� A.N., M-rea Bradu, Hanu Greci şi Codreni, 1/51, apud Comănescu 2009.
15
A.N., M-rea Bradu, Hanu Greci, LIV/8, apud Comănescu 2009.
16
A.N., M-rea Bradu, Hanu Greci, XXIX/7, apud Comănescu 2009.
17
A.N., M-rea Bradu, Hanu Greci, XXIX/9, apud Comănescu 2009.
18
Andreescu 1964, p. 565-566.
.
l'J
!btdem, p. 565.
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probabil şi noua pisanie grecească pusă de Eftimie din Dipaliţa, arhiepiscop
de Pogoniani, la 1 octombrie 1719, în urma zugrăvirii bisericii.
Pe lângă acest teren, au mai fost înstrăinate şi alte proprietăţi, donate sau
cumpărate în decursul secolului al XVII-lea: o vie în Dealul Bucureştilor2 0, o
alta „pâ moşia lui Mihai Vodă'' 21, o moşie la MălăeştL judeţul Ilfov22şi un
pogon 1 ½ de pământ în Văguleşti23 .
În anul 1713 Constantin Brâncoveanu scutea prăvăliile lăcaşului de cult
de fumărit, deoarece biserica nu mai avea moşii sau bunuri care să-i asigure
veniturile2�, iar la 17 octombrie 1719, domnitorul Nicolae Mavrocordat dă o
scutire de fi.m1ărit pentru prăvălii şi vinărici pentru vinul produs de vii25 .
Noi proprietăţi completează patrimoniul bisericii în această perioadă;
astfeL la 15 mai 1716, fostul mare stolnic Barbu Grecianu donează un teren
„ca sâ .fie .�/iniei heserici dâ moştenire În veci şi noaoâ şi pârinţilor noştri
. ,,26
pomenire

În perioada imediat următoare domniei lui Constantin Brâncoveanu a
fost construit şi hanuL fapt sugerat de cumpărarea de către biserică a unor
terenuri în zonă, în anii 1720 27 şi 172228 „pentru ca sâ-şi mai lârgeascâ şi
.�finţia sa locul hisearicii ". Hanul, format din mai multe corpuri, construite
treptat în perioade diferite de timp, în funcţie de nevoile bisericii, era
mai mic decât cele din vecinătate, ridicate de domnitorii Şerban Vodă şi
Constantin Brâncoveanu2 9. La sfârşitul secolului al XVIII-iea hanul avea la
parter 13 prăvălii de diferite dimensiuni, la etaj camere de locuit, între care
şi două apartamente alcătuite din mai 1nulte odăi, iar în curte alte clădiri, cu
un ran
� d de camere-10 .
Apariţia hanului a făcut ca, spre ju1nătatea secolului al XIX-lea,
biserica să fie consemnată în acte drept „hiserica hanului Grecilor''31•

DIR. B, voi. IV, nr. 71, p. 61.
A.N., M-rea Bradu, Hanu Greci XXIX/7 (1703 februarie 14), apud Comănescu 2009.
22
A.N., M-rea Bradu, Hanu Greci VI/20, apud Comănescu 2009.
2
:; A.N., M-rea Bradu, Hanu Greci XXIX/9 (1711 decembrie 23), apud Comănescu 2009.
2
.i Bâzgan 2009, p. 583, nr. 413.
25
A.N., M-rea Bradu 1/31 (1719 octombrie 17), apud Comănescu 2009.
26
A.N., M-rea Bradu XXIX/JO (1716 mai 15), apud Comănescu 2009.
27 A.N., M-rea Bradu, Hanu Greci şi Codreni, LIV/15 (1720 iunie 5), apud Comănescu
2009.
28
A.N., M-rea Bradu, Hanu Greci şi Codreni, LIV/17 (1722 februarie 23), apud
Comănescu 2009.
29
A.N., Planuri Ilfov, nr. 196-197, apud Patra 1985, p. 88.
10
Patra 1985, p. 89.
1
A.N ., M-rea Bradul, Hanul Greci II bis/15 (1844 august 25); M-rea Bradul, Hanul
:;
Greci II bis/16 (1844 noiembrie 17); M-rea Bradul, Hanul Greci II bis/26 ( I 845 august I O),
apud Comănescu 2009.
20
21
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Mahalaua bisericii Greci avea. la 1798, un număr de 33 de case 32• iar
la 181O: ,, 43 de case, 94 bârbaţii, 49 fămei, 143 cu totul". printre care se
numără doi preoţi şi doi dascăli33 . Înainte de prima catagrafie, din 1798,
informaţiile privitoare la locuitorii mahalalei sunt rare, dar de la sfârşitul
secolului al XVI-iea şi până la jumătatea secolului al XVIII în documente
apar menţionaţi diverşi boieri34 şi negustori35 .
Din cauza proastei administrări, precum şi a numeroaselor calamităţi
care au lovit capitala în secolul XIX (incendiile din 13 septembrie 1804 şi
23 martie 184 7; cutremurele din 26 octombrie 1802 şi 11 ianuarie 1838) 3 6 •
atât biserica cât şi hanul ajunseseră într-o avansată stare de degradare.
Astfel, în 1852 „Departamentul Trebilor din năuntru", aplicând articolul 36
din „Regulamentul înfrumuseţării oraşului Bucureşti'', l-a înştiinţat pe
îngrijitorul bisericii Hanului Greci că. datorită şubrezimii zidurilor. aflate în
pericol de prăbuşire, hanul trebuie „a se dârâma negreşit şi jârâ cîtuşi de
puţinâ amânare"37 până la 26 octombrie 1852. Biserica a mai rezistat o
perioadă. În toamna anului 1858, egumenul Panaret ,,vâzând câ biserica e
tot în proastă stare, a găsit de cuviinţă în fnţelepciunea sa a închide
biserica cu desăvârşire" 38• iar în anul 1862, preotul Gr. Muşceleanu arăta că
biserica era părăsită de mai mulţi ani, nemaiavând ferestre şi stând „numai
zidul şi şindrila pe dânsa" 39. La nouă ani de la această menţiune (1871 ).
protoiereul plăşii de sus din Bucureşti anunţa Mitropolia că, după dărâmarea
bisericii Hanului Grecilor, au fost ridicate aproape toate materialele rezultate
d.1n ea40
La 9 iulie 1882 terenul bisericii şi al hanului a fost scos la licitaţie,
fiind adjudecat de Societatea Dacia-Română41 care a ridicat pe acel loc
Palatul Societăţii de Asigurări Dacia-Română. În această clădire au
32

Catagrafia poliţiei Bucurescilor ce s'au făcut la 1798, Academia Română, Mss. cu N
rul 52G, apud Ionnescu-Gion 1899, p. 318.
33
Lapedatu l 907, p. 960.
3
.i A.N., M-rea Bradul, Hanul Greci XXIX/I O ( 1716 mai 15); M-rea Bradul, Hanul
Greci LIV/11 (l 680 februarie 28); M-rea Bradul, Hanul Greci, LIV/15 (1720 iunie 5); M
rea Bradul, Hanul Greci, LIV/17 (1722 februarie 23); M-rea Bradul, Hanul Greci XXIX/12
(1741 octombrie 27) apud Comănescu 2009; DRH, voi. VIII, 1996, nr. document 288, p. 473.
35
A.N., M-rea Bradul, Hanul Greci, X/14 (1750 februarie 15); M-rea Bradul, Hanul
Greci XVl/15 (1754 aprilie 14); M-rea Bradul, Hanul Greci XVl/17 (1754 aprilie 14), M
rea Bradul, Hanul Greci XI17 (1764 octombrie I), apud Comănescu 2009; Potra 1982, nr.
document 15, p. 65 (1667 iunie 30).
36
Parusi 2005, p. 110-113, 163-165, 167-175.
37
Şerbănescu l 960, p. 90.
38
,,Buciumul", I, 1964, p. 177, apud Potra 1985, p. 91.
39
Muşceleanu 1862, 96, apud Potra l 985, p. 91.
40
Arhiva Sf. Mitropolii, Dosar nr. 2791 (f. 30/1871), apud Potra 1985, p. 87.
41
Potra 1985, p. 92.
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funcţionat succesiv Banca Generală a Ţării Româneşti, Conservatorul de
1nuzică şi artă dramatică "Ciprian Porumbescu", galerii de magazine, astăzi
fiind unul din sediile Băncii Comerciale Române.
Analizând gravura realizată de Auguste Raffet42 în 1837 (Figura 2/2),
observăm că biserica era fără turlă, fără pridvor şi cu o streaşină largă. Faţada
era î1npărţită în două registre de un brâu torsionat şi era acoperită de picturi
în partea vestică. Intrarea era marcată de un portal cu o ramă sculptată, cu
pisanie şi coronament, încadrat de doi pilaştri şi o arcadă în acoladă, de
tradiţie orientală. Ferestrele erau încheiate şi ele cu un arc trilobat şi aveau
ancadramente de piatră sculptată43.
Din planul Borroczyn (Figura 2/1) din 1852 se observă că biserica era
de dimensiuni ample, cu un plan în formă de cruce şi cu absidele laterale
puţin adânci.
Dacă în cazul bisericii Greci există un număr însemnat de documente, nu
acelaşi lucru se poate spune despre cimitirul din jurul său.
În 183 7 Auguste Raffet remarca: "Acest mic lâcaş închis într-o incintâ
înKustâ şi înconjuratâ de un cimitir sărăcâcios se deosebeşte mai ales prin
Zl!Krâ,,e!ile care acoperâ zidăria exterioară... Stilul clădirii reaminteşte
destul de bine pe acel al moschee/or de micâ însemnâtate" 44.
Descrierea făcută de A. Raffet corespunde unei realităţi din perioada
de declin a bisericii45, actele din a doua jumătate a secolului XVII şi prima
jun1ătate a secolului XVIII menţionând că în cimitir sunt îngropaţi oameni cu
stare, din rândul boierimii sau negustorimii (o logofeteasă, un boier şătrar)46,
care fac danii în bani, obiecte sau proprietăţi pentru pomenirea sufletelor.
Este de presupus ca şi alte persoane importarite (printre ei numărându-se doi
staroşti de negustori47, un fost mare stolnic, un fost mare postelnic, un fost
mare agă48 şi doi logofeţi49), care fac şi ele donaţii importante bisericii, să
aibă rude înn1ormântate sau locuri de veci în acest cimitir.
Documentele vremii arată că în cimitir erau îngropaţi atât locuitori din
1nahalaua Grecilor, cât şi din mahalale învecinate, cum este cazul lui
42

Corbu 1936, planşa XX; Ionescu 1967, p. 446-447.
Stoica el a/ii 1999, p. 445-446.
I. Zănescu http://www.jurnalu I .ro/articole/2407/calatori-straini-despre-tarile-romane.
5
� Este posibil ca A. Raffet să se fi referit la aspectul cimitirului şi nu la calitatea
persoanelor depuse aici.
-t<, A.N ., M-rea Bradul, Hanul Greci Vl/20; M-rea Bradul, Hanul Greci X/11; M-rea
Bradul, Hanul Greci XVI/17, apud Comănescu 2009.
47
A.N., M-rea Bradul, Hanul Greci X/17; M-rea Bradul, Hanul Greci XVI/I 7, apud
Comănescu 2009.
48
A.N., M-rea Bradul, Hanul Greci XXIX/IO, apud Comănescu 2009.
49
A.N., M-rea Bradul, Hanul Greci XXIX/12; M-rea Bradul, Hanul Greci LIV/11, apud
Comănescu 2009.
4
:;
44
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Constandin. staroste al negustorilor, a cărui prăvălie se afla în Şelari. în
mahalaua Sf. Nicolae, în apropierea hanului 50, sau din provincie, ca în cazul
logofetesei Neacşa şi al şătrarului Jupa din Petreşti 51• Examinarea acestor
acte sugerează şi că în cimitirul Greci sunt înmormântate generaţii succesive
din aceeaşi familie: ,.să pomenească răposaţii părinţii miei şi dă vreme cât
şi moşii şi strămoşii miei sântu îngropaţi acolea " 5::. Dintr-un alt document
aflăm că „jupan Tănase Proni staroste... va sâ se îngroape... la heserica
Grecilor... unde iaste şi_jupâneasa şi copii lui'' 53 etc.

Rezultatele cercetărilor arheologice (2007-2008)
Cercetările arheologice preventive din anul 2007. care s-au limitat la
ju1nătatea sudică a străzii LipscanL au dus la descoperirea fundaţiilor hanului
Greci. aflat între străzile Lipscani (latura de nord), Smârdan (latura de est) şi
Stavropoleos (latura de sud). Latura de vest surprinsă parţiaL este suprapusă.
ca de altfel cea mai mare parte a hanului. de actuala clădire a BCR - CEC
(Figura 3 ).
Au fost sesizate două faze majore şi mai multe faze minore (reparaţii
şi recompartimentări) ale existenţei hanului (Figura 4).
Prima fază a hanului a fost surprinsă pe cca. 87 m lungime şi aproape
4 m lăţime, spre sud ea fiind distrusă de clădirea BCR. dar şi de faza II.
Din această etapă au fost documentate 16 compartimentări - pivniţe,
camere şi alte spaţii cu scop utilitar. Atât zidul exterior. cât şi cele despărţitoare,
au fost construite din cărămidă legată cu mortar. având lăţimi de cca. 0,80 m,
cu fundaţiile înecate în mortar de var. Toate sunt clădite pe un sistem de pari.
menit să confere n1ai multă stabilitate fundaţiilor.
În faza a II-a hanul a suferit o mutare a frontului, generată de o
politică de lărgire a străzii Lipscani. Hanul se retrage cu cca. 1.50 m faţă de
zidul exterior al fazei I. Au fost identificate fundaţiile a două corpuri
principale de clădiri. notate 1. respectiv 2. Zidul de nord al corpului 1 (Z 52)
a fost dezvelit pe cca. 56, 70 m, fiind surprins atât colţul de est, cât şi cel de
vest, aceasta fiind clădirea principală a hanului.
După o suprafaţă liberă de construcţii, care se întinde spre est pe
aproape 20 m lungime, au fost dezvelite fundaţiile Corpului 2. În acest
spaţiu, care nu a fost compartimentat cu ziduri, a putut fi cercetat cimitirul
bisericii (Figura 5). Au fost descoperite 60 de morminte/grupări de resturi
50

A.N., M-rea Bradul,
A.N., M-rea Bradul,
52
A.N., M-rea Bradul,
51
A.N., M-rea Bradul,
51

Hanul Greci X/17, apud Comănescu 2009.
Hanul Greci Vl/20, apud Comănescu 2009.
Hanul Greci X/17, apud Comănescu 2009.
Hanul Greci XVI/I 7, apud Comănescu 2009.
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osteologice umane. Din păcate, cea mai mare a fost afectată de intervenţii
n1oderne (cabluri şi conducte), de clădiri ale hanului (construirea corpului 2)
sau datorită suprapunerii parţiale de către alte complexe arheologice (ziduri).
Tot în această zonă, au fost surprinse o serie de construcţii anterioare
cimitirului bisericii lui Ghiorma Banul-biserica Greci.
Cin1itirul a fost localizat în sectorul C, casetele III - VIII. In această
zonă. stratigrafia se prezenta după cum urmează (Figura 6/1):
- sub nivelul trotuarului (pavele) a apărut un strat de nisip tasat, aşezat
peste o placă de beton (aceste straturi au fost decapate mecanic). Sub acestea
se afla un orizont de nivelare modern, la baza căruia fuseseră introduse
cabluri şi conducte de utilităţi. Imediat sub acest nivel. la cca. 0,85 m
adâncin1e faţă de nivelul actual de călcare, a fost sesizat zidul de nord (Z 14)
al fazei I a Hanului Greci. Talpa fundaţiei lui Z 14 aflată la - 2,02 m / 2,1O
111 faţă de cota actuală. stătea pe un strat negru lutos cu cărbune, fragmente
de cără1nidă şi var. cu rare fragmente de ceramică sau oase de animale, care
avea o grosin1e variabilă de cca. 20-40 cin. Sub acesta a fost observat un sol
cenuşiu negricios conţinând fragn1ente de cărămidă şi cărbune (grosime
variabilă de cca 20-25 cn1). unnat de un sol cenuşiu cu rare urme antropice
(grosin1e de cca 20-40 cn1) ce suprapunea lutul galben steril din punct de
vedere arheologic.
Co1nplexele arheologice observate în zona cimitirului - casetele IIIVII din sectorul C - în afara mormintelor, sunt următoarele (Figura 5):
Z 14- zidul în1prejmuitor construit în faza I (prezent în toate casetele
menţionate)
Amenajarea 2 formată din Z 31 şi Z 32 (Caseta V)
Groapa 1 (Caseta VI)
Groapa 2 (Caseta V)
Groapa 3 (Caseta V)
Amenajarea 3 formată din Z 33, Z 34 şi Z 35 (Caseta VI)
Z 36 (Casetele VI-VII)
Z 37 (Caseta VII)
Pavaj cărămidă - nivel 9 (Caseta VII)
Z 14 (Figura 3/2) a fost surprins la - 0,46 - 0,50 m faţă de actualul
nivel de călcare. Are o lungime de 87 m şi o lăţime de 0,80 m. La cota de 0,86 m faţă de actualul nivel de călcare, apare o plintă exterioară, cu lăţimea
variind între 6 şi 13 cm (în casetele I şi II), formată din cărămizi dispuse
perpendicular pe axul zidului. Talpa fundaţiei Z 14 se afla la 2,02 - 2, 1 O m.
Dimensiunile cărămizilor din elevaţia sa sunt următoarele: 28 x 15 x 4 cm;
29 x 15 x 4 cm; 28 x 15,5 x 4 cm; 29,5 x 15,5 x 4 cm; 28 x 13,5 x 4,5 cm.
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Amenajarea 2 avea o formă semicirculară, însă cu partea superioară.
surprinsă la -2AO m faţă de actualul nivel de călcare. construită rectangular.
Construcţia, realizată din cărămidă subţire legată cu mortar alb-gălbui
sfărâmicios, proteja (întărea) partea de vest a unei gropi circulare. Aceasta
continua şi sub talpa fundaţiei lui Z 14, coborând prin lutul galben până la
un strat nisipos, de culoare galben verzui. cu multe pietricele. În partea
superioară a umpluturii a apărut doar dărâmătură (moloz. cărămizi întregi şi
fragmentare). Încetarea funcţionalităţii Amenajării 2 se plasează în prima
jumătate a secolului al XVI-lea, moment cronologic sugerat de o cahlă
descoperită pe ,,buza" sa. reprezentându-l pe Sf. Gheorghe ucigând balaurul 5 -i.
Amenajarea 3 (Figura 12/1) a apărut la - 2.34 - 2.35 111 faţă de
actualul nivel de călcare. Construcţia, care stă pe un strat de pă1nânt negru
afânat care conţinea cără1nizi şi alte resturi antropice. a fost găsită în poziţie
aplecată spre S, fiind ,.fugită" de pe locul ei. Totuşi. la N. între construcţia
,.fugită'' şi Z 14, apar câteva cără1nizi dispuse în poziţie norn1ală care ar
putea sugera nivelul real al construcţiei. În plan avea un contur rectangular
din care se mai păstrează 3 laturi: cea de V cu o lungi1ne de 1,30 111. o lăţi1ne
de cca 0.50 m şi o înălţime maximă de aproximativ 0.60 111: latura de N, o
lungime de 1,20 m, o grosime de cca 40 cm şi o înălţi1ne de cca 50 cm:
latura de V, cu o lungime de cca O. 80 m şi o grosi1ne cercetată de 0.30 m
(acestea sunt dimensiunile păstrate). Văzută de sus în poziţia ei iniţială.
construcţia pare să aibă o formă trapezoidală cu latura n1are spre N şi cea
mică spre S. Partea de S a construcţiei pare să fi fost afectată de groapa unui
mormânt (M56) al cărui bazin se afla la 14 cin S de latura de V a
construcţiei; latura de E. la nivelul monnântului, a fost cioplită semicircular
(forma gropii mormântului). Construcţia este suprapusă şi de alte morminte,
funcţionarea ei putând fi plasată în secolul al XVI-iea.
Z 30, cu o lungime de 2.18 m şi o lăţime de 0.62 m. a fost surprins la O, 15 m de la nivelul trotuarului. Aproximativ pe n1ijlocul lui. partea
superioară a fost distrusă de un cablu electric pe o lăţi1ne de cca 30 cm.
Dimensiunile cărămizilor erau de 26 x 13 x 5 cm: 26 x 13.5 x 4 cm. Ele au
fost prinse cu un mortar de culoare gălbuie, sfărâmicios. Talpa fundaţiei se
afla la -1,85 m faţă de nivelul actual al trotuarului. Elevaţia lui Z 30 urca
peste plinta aflată pe latura de S a Z 14, fără a fi ţesută cu elevaţia Z 14. ceea
ce indică o posibilă adosare într-o fază ulterioară lui Z 14 ( eventual o
redelimitare spre V a zonei cimitirului).
Z 36 (Figura 12/2) avea o formă patrulateră fiind surprins doar parţial.
restul fiind distrus de zidurile BCR. Avea o orientare N V-SE, oblică faţă de
traseul Z 14. Partea sa superioară a fost surprinsă la 0,52 111 faţă de nivelul
54
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actual al trotuarului. La 0,40 m (faţă de nivelul de surprindere) pe latura de V,
structura avea o treaptă cu lăţimea de 16 cm, formată din cărămizi dispuse
paralel cu axul zidului. Pe aceeaşi latură, la 0,40 m faţă de treaptă, zidul
forn1a o nouă plintă cu lăţimea n1aximă de 12 cm. Pe latura de E, treapta nu
exista. dar s-a găsit, în schimb, plinta care. de altfeL era prezentă şi pe
latura de N. De la nivelul acesteia din urmă (plintei), începea fundaţia
turnată în groapă. adâncă de cca 1.36 m (talpa fundaţiei se afla la -2.60 2. 70 n1 faţă de actualul nivel de călcare). Z 36, la nivelul treptei. are toate
cele trei laturi (feţe de zid). el putându-se dezvolta doar spre SV.
Z 37 (Figura 3/1) a fost surprins la -OJO 1n faţă de actualul nivel de
călcare. fiind adosat la Z 14. Structura era formată dintr-un zid păstrat pe o
lungin1e de 2.18 111, fără fundaţie, realizat din cărămidă legată cu n1ortar.
Înălţimea n1aximă a acesteia era de OJO m. Acest zid se lega de Z 14 în capătul
lui de V. printr-un alt rest de zid, orientat N-S. cu o lungin1e maxin1ă de 58 cm
şi o lăţin1e n1aximă de 27 cm. Din acesta s-au păstrat doar câteva asize. Nu avea
fundaţie. Este posibil să se lege funcţional de pavajul de cărămidă surprins la
20 cm spre sud.
Pavajul - nivelul 9 (Figura 3/3) era realizat din cărămidă legată cu
n1ortar, dispusă pe trei rânduri (grosime maxin1ă 0.22 1n). Avea o lungime
1naximă de 2.60 111 şi o lăţin1e de 0,84 1n. Acest nivel de călcare poate fi
atribuit fazei a doua a hanului sau unui moment când în această zonă a
cin1itirului nu mai aveau loc înmormântări.
A fost observat imediat sub nivelul decapării n1ecanice la adâncimea de 0.40 m. Era suprapus de un nivel de dărân1ătură. în partea superioară de
cărămidă roşie „măcinată" şi dedesubt un sol maroniu cu multe fragmente
ceran11ce.
Groapa 1 a fost surprinsă la adâncimea de - L 75 111 faţă de actualul
nivel de călcare. A fost identificată după umplutură. limitele sale nefiind
vizibile în grund. Fundul gropii a fost atins la cota de -2.1O m. În umplutura
gropii au fost descoperite vase întregibile: ceramică. faianţă (seturi de farfurii şi
castroane) şi sticlă. Descoperirile se datează în prima jumătate a secolului XIX.
Groapa 2 (Figurile 6/L 7, 9 şi 1 O), localizată în sfertul de NE al
casetei V. pare să reprezinte umplutura unei locuinţe cercetată parţial
(Figura 7). delimitată de o dungă de arsură. A fost sesizată in1ediat sub
stratul negru lutos cu cărbune, fragmente de cărămidă şi var în care a fost
amenajată fundaţia lui Z 14. Dimensiunile surprinse sunt de 2.5 m x 1 111.
Aparent avea o formă rectangulară cu colţurile rotunjite şi se pierdea în
profilele de N şi E ale casetei. Pereţii şi fundul gropii erau puternic arşi.
Fundul ei a fost atins la cota -2,80 m.
Umplutura gropii consta în arsură, fragmente de cărămidă, cărbuni şi rare
fragmente de ceramică şi metal. Din inventarul gropii provin şi două castroane
nesmălţuite şi două farfurii smălţuite (cu decor sgrafitat şi pictat), specifice
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secolelor XVI-XVII (Figura 16), precum şi un schillinK polonez emis de
Sigismund al Iii-lea în 162155 . Corelând nivelul de incendiu cu aceste
vase, putem presupune că această locuinţă a fost distrusă în timpul unuia
dintre incendiile care au afectat capitala în prima jumătate a secolului
al XVII-iea, posibil în timpul invaziei turceşti din 1658 când aflăm că:
,,... după fhcul care pustiise acest oraş, nu mai rămăsese nimic În picioare,
nimic nu scăpase, doar bisericile, pentru că erau boltite şi clădite din
piatra .. ."'56. Peste această umplutură, din partea superioară a casetei, din
ultima fază de funcţionare a hanului, au fost recuperate vase de sticlă care
pot fi atribuite primei jumătăţi a secolului al XIX-lea.
Groapa 3 era suprapusă parţial de Z 36 şi avea probabil o formă
circulară, dian1etrul acesteia restrângându-se de la 1,55 m (la cota de
-3,60 m, când a fost observată) la 1,42 m (la cota de -3,80 n1). Umplutura
ei era formată din pământ negricios amestecat cu cărămizi (cu dimensiunile
de 29 x 14,5 x 4.5 cm). Săpătura nu a putut continua în adâncime. pentru a
epuiza complexul, din motive de siguranţă şi a spaţiului restrâns.

Cimitirul bisericii lui Ghiorma Banul Biserica Greci
Suprafaţa reală ocupată de acest cimitir este in1posibil de detern1inat.
Ca maximă întindere, era mărginit de actualele străzi Lipscani şi Smârdan.
Săpăturile arheologice din anul 2007 au fost efectuate spre limita nordică a
zonei menţionate, restul terenului fiind acum suprapus de construcţia BCR.
Cimitirul a fost surprins pe o lungime de cca 20 m şi o lăţi1ne de cca 2.50 m.
în casetele IV-VIII ale sectorului C, teren aflat la nord de biserică (Figura 4 ).
Cercetările viitoare vor arăta dacă el se întindea, ceea ce pare foarte probabil.
şi în zona pe care se află strada Stavropoleos. Oricum, suprafaţa cercetată
este foarte mică şi dacă avem în vedere că înmormântările se practicau de jur
împrejurul bisericii, putem estima că numărul acestora depăşea câteva sute.
În caseta III, sub nivelul decapării mecanice, la cota de -0.85-0, 90 m
s-au putut observa resturi osteologice umane împrăştiate, notate conveţional
de la M1 la M3. A vând în vedere că sub această cotă nu au mai apărut
resturi umane, considerăm că M1-3 nu reprezentau morminte sau reînhumări
ci sunt rezultatul intervenţiilor moderne, oasele fiind antrenate, probabil, din
caseta alăturată. Tot din nivelul decapării mecanice provin M4 şi M5, din
caseta V, respectiv caseta VI, reprezentând grupări de oase dezarticulate.
55
56
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În caseta IV a fost documentat un sigur mormânt, notat M20 (Figura 6/2)
la cota -2.68 m faţă de nivelul actual de călcare. păstrat parţial în poziţie
anatomică. având n1embrele inferioare suprapuse de Z 30 (zid de
con1partin1entare din prima fază de funcţionare a hanului).
Cel mai mare nwnăr de morminte - 23 - a fost cercetat în caseta V
(Figura 7, 9-1O): dintre acestea, 1O se aflau în conexiune anatomică, fiind
dezvelite parţial (Ml L Ml7. M27) sau deranjate mai mult sau mai puţin
(M19. M28. M29. M30. M44. M48, M59): câteva reprezintă reînhumări
(M7/8. M26. M43/45). restul fiind grupări mai mari sau mai mici de oase
deranjate (M1O. M14. M18, M23, M24, M35. M42. M48Bis şi M60).
Un prim grup de morminte 57 (M7/8. Ml1) a fost observat la -1,601.80 n1 faţă de actualul nivel de călcare. Dintre acestea este posibil ca şi
gruparea reprezentată de M7/8 (reînhumare) să fi fost deranjată de Z 14.
Un al doilea nivel de morminte (Ml7. Ml9. M26, M27. M60) era
cuprins între -1.90 şi 2,20 m faţă de actualul nivel de călcare. Dintre acestea
M27 a fost suprapus de Z 30.
Ultimul nivel. cel de-al treilea. era cuprins între -2,20 m şi -2,50 m
(M28. M29, M30, M44 şi M48). Dintre acestea, M30 era suprapus de Z 30
în partea superioară a corpului. M28, M43/45 suprapuneau Groapa 2
(incendiată în secolul XVII) care aparţinea unui nivel de locuire anterior
folosirii acestui spaţiu drept cimitir.
M23, M24, M27, M30 suprapuneau Amenajarea 2 (folosită în prima
jumătate a sec. XVI), astfel că acestea se pot plasa, cel mai devreme în
secolul al XVII-iea, ţinând cont şi de faptul că zona era locuită şi în a doua
jumătate a secolului XVL poate chiar şi în prima jumătate a celui următor.
În caseta VI (Figurile11/1 şi 12/1) au fost surprinse opt morminte în
poziţie anatomică, deranjate parţial (M6. M13, M32, M33, M34, M41, M56
şi M57) şi două grupări de oase deranjate (M12. M15).
Ca şi în caseta V, şi aici se pot observa mai multe nivele. Unui prim
nivel. localizat între -1 .55-1JO m, îi aparţine doar M13 - dezvelit unul din
membrele inferioare, cu resturi de sicriu alături, partea superioară rămânând
în martorul dintre casetele V şi VI.
Un al doilea nivel se afla între cotele -1,90 şi -2,20 m (Ml5, M32,
M33, M34 şi M4l). Dintre acestea, doar M33 este aproape complet, restul
fiind dezvelite parţial: partea superioară a lui M32 a rămas în martorul dintre
casetele V şi VI, în timp ce M34 a suferit un deranjament la nivelul
pieptului şi membrelor inferioare. În cazul lui M15 - localizat chiar lângă
zidul BCR-ului - nu putem preciza dacă este vorba de o reînhumare, având
în vedere numărul mic de oase păstrat, sau a fost deranjat de zidul din
57

Nivelele de înmormântare au fost stabilite pe baze pur altimetrice, legate de
adâncimea mormintelor măsurată de la nivelul trotuarului şi nu pe repere cronologice.
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secolul al XIX-lea. Trebuie subliniat faptul că cele două nivele menţionate
suprapuneau Amenajarea 3, indicând utilizarea acesteia din urmă într-o
etapă anterioară înmorn1ântărilor din zonă.
Ultimul nivel de morminte, reprezentat de M56 şi M57, a fost surprins
la adâncin1ea de -2,65-2.80 m faţă de nivelul actual de călcare. M57, păstrat
în partea sa superioară. a fost deranjat, în zona braţului stâng, de Groapa 3,
în tin1p ce restul corpului de construcţia clădirii actuale. Groapa lui M56
distruţfe o parte a construcţiei notate ,.Amenajare 3''.
In caseta VII (Figura 8) au fost surprinse un mormânt (M31) şi şase
grupări de oase deranjate (M25, M36-38. M40. şi M58) aflate între 1.501,80 m faţă de actualul nivel de călcare. Cu excepţia lui M3 l, descoperit în
colţul de NV al casetei, între Z36 şi Z14, osen1intele umane au fost descoperite
la vest de de Z37 şi pavaj (nivelul 9), care le şi suprapuneau parţial.
În caseta VIII (Figura 11/2) au fost cercetate opt morminte în poziţie
anaton1ică (M9, M22, M49-53 şi M55). patru grupări de oase deranjate
(M39. M46, M47 şi M54) şi două reînhumări (M16 şi M2 l).
Primul nivel a fost observat între 1,50-1,80 m faţă de actualul nivel de
călcare (M9, M16, M21. M22, M39). M9 păstrat în partea superioară. a fost
distrus de la bazin în jos. M22. relativ întreg, a fost probabil afectat pe partea
stângă, de construcţia lui Z14, craniul său a rămas prins în profilul de vest al
casetei. M39, o grupare de oase dezarticulate, deranjate de aceeaşi construcţie.
În dreptul genuchiului drept a lui M22 au fost descoperite reînhumările M16 şi
M21.
Nivelul următor, aflat între 1. 90-2,05 m faţă de nivelul actual de
călcare, cuprinde cinci morminte în poziţie anatomică, deranjate mai n1ult sau
mai puţin (M49, M50, M5 l, M52, M55) şi patru grupări de oase, antrenate la
această adâncime (M46. M47. M53, M54). M55, aproape întreg, era suprapus
de M9. La o mică distanţă de picioarele sale, spre nord, se afla M54. M53
(rnembru interior stâng, în conexiune) se afla sub craniile M2 l, M16. M47
( craniu) este deranjat de Z62, zidul unei pivniţe contemporane cu cea de-a
doua fază a hanului Greci (casa 2/faza II). Mai complexă este situaţia unui
grup de patru morminte (M49, M50, M5 l, M52). Cel mai recent este M49
care îl suprapunea şi deranja în zona bazinului pe M50. Acesta din urn1ă
suprapunea partea superioară şi membrul stâng al lui MS 1. Cel mai vechi
mormânt este M52, suprapus, pe partea stângă a pieptului, de M50 şi M51.
Din planul general al cimitirului se observă două grupări importante de
înmormântări, despărţite în zona structurii patrulatere, denumită convenţional
Z36, care pare să aparţină unei construcţii anterioare hanului şi cimitirului.
Grupările de oase umane din interiorul casetei III (Ml-3) par să indice
ca aici se afla limita vestică a cimitirului, dincolo de această zonă nemaifiind
descoperite morminte, în spaţiul cercetat. Spre est, limita nu a putut fi
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constatată datorită construirii pivniţelor din zona intersecţiei cu strada Smârdan
( casa 2/faza II). care au suprapus şi distrus complexele anterioare.
Din analiza con1plexelor funerare se observă că nu au existat morminte
nederanjate. situaţie ce nu permite o analiză corectă a acestui cimitir.
respectiv o paralelă cu descoperirile bucureştene din acelaşi interval cronologic.
Din această cauză ne vom limita la prezentarea câtorva observaţii cu caracter
general. Numărul mare de indivizi deranjaţi şi existenţa grupărilor de
oase dezarticulate sugerează o folosire intensă şi continuă a terenului în
care erau plasate mormintele. La aceasta se adaugă suprapunerea unor
m01111inte de clădirile hanului Greci. dar şi numeroase deranjamente provocate
de lucrările utilitare contemporane.
Orientarea generală a monnintelor, V-E, cu variaţii foarte mici, probabil
determinate de anotimpul îm11ormântării. a fost cea normală în cimitirele
epocii. excepţie făcând M 50, care era aşezat pe partea stângă, cu picioarele
uşor flexate.
Structura solului nu ne-a pern1is identificarea limitelor gropilor
n1orn1intelor58. Din numărul total de complexe funerare cercetate, doar la două
dintre ele a fost docwnentată prezenţa sicriului (M13 şi M33). Numărul
extren1 de n1ic. care ar putea fi explicat şi prin tipul de sol existent, se datorează
frecvenţei deranjărilor. dar nu putem exclude şi înhumarea în giulgiu.
Datorită deranjamentelor, poziţia ambelor mâini nu a putut fi determinată
clar decât în două cazuri (M11 - pe bazin şi M28 - pe lângă corp), iar în alte
trei. pentru un singur braţ (M17 - braţul drept pare flexat pe bazin, M20 n1âna stângă îndoită spre umăr şi M52 - braţul drept îndoit pe abdomen).
Pe baza observaţiilor stratigrafice şi a suprapunerilor între complexele
identificate în casetele IV - VIII ale sectorului C, putem remarca următoarele59:
Cele mai vechi n1orminte - sugestia are în vedere adâncimile la care
au fost localizate în zona cimitirului şi anterioare fazei I a hanului - sunt cele
trei 1norminte (M20, M56, M57) descoperite la -2,60-2,80 m sub nivelul
trotuarului (n1ttlt sub fundaţiile fazei I - 2,02/2, 1O m).
Tot anterioare fazei I a hanului şi deranjate la construcţia lui Z 14
sunt: M7/8, M1O, M21, M22, M39, M59 şi cele suprapuse de Z 30 (zid
58

Gropile au fost săpate într-un pământ caracteristic intenselor activităţi edilitare din
zonă ( cu mortar, cărbune, fragmente de cărămizi), fapt care a „mascat" conturul gropilor.
Acest lucru a fost remarcat şi la un cimitir din apropiere, cel al bisericii Sf. Dumitru, unde,
doar la cele mai adânci morminte, care au trecut de acest nivel cu resturi de constructii, au
putut fi observate gropile. Nici unul dintre mormintele din cimitirul bisericii Greci nu a
trecut de acest nivel marcat de activităţi edilitare, deşi au atins adâncimi considerabile.
5
'J Mai multe precizări referitoare la cronologia cimitirului credem că o să putem face în
urma unei viitoare analize referitoare la stabilirea cronologiei fazelor de construcţie a
hanului; momentan această analiză este vitregită de lipsa cercetării laturii sudice a hanului,
dinspre str. Stavropoleos.
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interior despărţitor al hanului, din prima fază de funcţionare), M20, M27.
M42 (reînhumare la construcţia zidului) şi M30 (prins sub zid) (Figura 10/1).
Faza II de construcţie a hanului aduce o retragere a corpurilor de
clădire ale hanului şi o restrângere a zonei cimitirului prin apariţia Casei 2
(Z 62-Z 64) (Figurile L 3 şi 5), care suprapune M47 şi M53 (Figura 15). Tot
acestei faze credem că îi putem atribui şi pavajul din caseta VII, sub care au
rămas parţial necercetate M37. M38. M 52. M50 şi Z37. ce suprapune M36.
M40. M46, M49 şi M58 (Figura 15).
Ultima intervenţie istorică. construcţia Palatului de Asigurări Dacia
Română, a deranjat M12, M15. M60, M32. M35 (Figura 13-14).
Deoarece. cu o singură excepţie - M6, femeie senilis - nu dispunen1 de
o analiză antropologică. singurele repere referitoare la sex ne sunt oferite de
inventarul funerar. Pe baza prezenţei fragn1entului de pieptene de os (M1O).
a cerceilor (M28. M33) şi a acului de păr (M37) putem preciza că acestea
sunt morminte de femei. Mormântul cu inel cu n1onogramă este al unui
bărbat cu numele Nicolae60 . Din cele 60 de complexe funerare puten1 indica
doar un singur mormânt (M44) ca aparţinând cu certitudine unui copil.
Din cele 60 de complexe funerare menţionate. nun1ai şapte au furnizat
obiecte de inventar.
Pentru început reţinem un inel sigilar descoperit în M11. la mâna
stângă a unui bărbat - Nicolae (N. H. K. J\) şi doi cercei din argint aurit
aflaţi la M28, un mormânt de femeie. piese care au aparţinut unor persoane
cu o situaţie socială mai bună.
Celelalte descoperiri - piese de podoabă şi accesorii feminine (un
pieptene din os depus la M1O, un cercel din bronz argintat găsit la M33 şi un
ac de păr din bronz, recuperat de la M37) şi accesorii vestimentare (18 bumbi
din bronz care împodobeau veştmântul cu care a fost îmbrăcat personajul
din M9 sau două copci ,.moş şi babă··. la M55) - aparţin locuitorilor din
mahala înmormântati în acest cimitir.
Cu excepţia, monedelor. nu putem vorbi de o depunere rituală pentru
aceste piese. Numărul foarte mic al descoperirilor se datorează faptului că
majoritatea mormintelor au fost deranjate, în urn1a numeroaselor intervenţii
inventarul funerar fiind distrus sau împrăştiat.
Astfel se explică şi numărul de n1onede - doar 9 ex. - care provine
din acest cimitir. Emisiunile monetare acoperă un interval cuprins între
secolele XVI-XVII.
Cronologia cimitirului
Unele mormintele din caseta V, între care se află şi cele mai timpurii,
aşa cum am arătat mai sus (M27, M30), suprapun Amenajarea 2. datată în
60

Lectura îi aparţine doamnei Mirela Comănescu, căreia îi mulţumim pc această calc.
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prima jumătate a secolului al XVI-iea (Figura 5, 11) în timp ce altele (M28,
M43/45) suprapun Groapa 2, ce aparţine unei locuinţe incendiate în secolul
al XVII-lea. In caseta VI, M56. cel mai vechi mormânt, a distrus
An1enajarea 3, datată şi ea în secolul XVI.
Din aceste repere stratigrafice putem presupune că locuirea a încetat în
prima jumătate a secolului al XVII-lea, după care zona a fost ocupată de
cimitir. Construcţia hanului a impus o restrângere a zonei folosite. unele
n1orn1inte fiind suprapuse de construcţii le acestuia (M7 /8, M1 O. M20. M 22,
M27 şi M30). În 183 7 August Raftet remarca: ,Acest mic lăcaş închis într-o
incintâ ÎnKustâ şi Înconjurată de un cimitir sărâcăcios ". ceea ce ne poate
indica o restrângere a cimitirului în jurul bisericii. Suprafaţa foarte
redusă a impus. în prima jun1ătate a secolului al XIX-iea, şi încetarea
îmnorn1ântărilor locuitorilor din parohie care. probabil. foloseau cimitirul de
la biserica Sf. Dumitru.
Monedele asociate mormintelor au apărut în caseta V (M11 - două piese.
M17. M19. M28) şi în caseta VIII (M49. M54 şi M55 - două piese). Ele au
fost descoperite în zona jumătăţii inferioare a scheletelor (zona picioarelor M28. M49, M55. a pieptului - M55. abdomenului M11 şi a bazinului - M11
şi M17). Prezenţa unui număr n1are de exen1plare în zona picioarelor este
surprinzătoare, poziţia lor putând fi rezultatul unor deranjamente
Din numărul de nouă monede depuse în morminte. doar patru au putut
fi identificate. Cea mai timpurie dintre acestea. un schillinK bătut în Polonia
(M19), a fost atribuit secolelor XVI-XVII61 • interval cronologic căruia îi
aparţine şi un dinar emis în Ungaria. după anul 1526. Ultimul a fost depus la
M55. împreună cu un alt dinar. bătut tot în Ungaria. între 1683-1697 de
în1păratul Leopold I (1657-1705). Aceluiaşi en1itent îi aparţine un dinar pus
în circulaţie în Ungaria, în anul 1689 (M49). Descoperirile monetare vin să
confirme că cimitirul funcţiona în a doua jumătate a secolului al XVII-lea.
fără a putea să avansă1n o dată pentru începerea înmormântărilor
Din păcate. prin sărăcia şi simplitatea sa. inventarul funerar recuperat nu
constituie un element de datare foarte precis. obiectele fiind comune pentru
perioada secolelor XVII-XVIII, fără variaţii tipologice de-a lungul vremii.
În Bucureşti. cimitire de biserici funcţionând în secolele XVI-XVIII.
�ercetate arheologic ş� cu_ atest�ri �umismatic� 6�en�ru �ceste -sec�ie, �u �ai
fost documentate la b1senca St. Nicolae Şelan �, b1senca Zlatan . b1senca
Sf. Ilie Gorgan64, biserica Trei Ierarhi - Colţea65 şi biserica Răzvan66.
c,, Identificarea monedelor a fost făcută de Ana Maria Yelter de la Muzeul Naţional de

Istorie a României, căreia îi mulţumim şi pe această cale.
62
Ştefănescu 1997, p. 29-32.
63
Mănucu Adameşteanu el a/ii 2005, p. 449-451, cu bibliografia respectivă.
6
�Mănucu Adameşteanu el a/ii 2005, p. 39, cu bibliografia respectivă
65
Mănucu Adameşteanu el a/ii 2007, p. 95-98.
66
Mănucu Adameşteanu el a/ii 2005, p. 71, cu bibliografia respectivă.
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CATALOGUL MORMINTELOR
Mormântul 1
Caseta C III, -0,70-0,80 m; sol negru, afânat, cu dărâmătură.
Adult67, grupare de oase deranjate de intervenţii modeme, formată din femur,
peroneu, cubitus, fragmente calotă craniană, coaste şi fragment bazin.
Mormântul 2
Caseta C III, -0,79-0,90 m; sol de umplutură.
Adult, grupare de oase deranjate de intervenţii modeme, formată din craniu
şi alte oase mici.
Mormântul 3
Caseta C III, -0,70-0,90 m; nisip, umplutura şanţului unei ţevi.
Adult, deranjat de intervenţii modeme, din care s-a păstrat doar un femur,
izolat.
Mormântul 4
Caseta CV, -0,70-0,90 m; sol negru cu dărâmătură.
Adult, grupare de oase deranjate.
Mormântul 5
Caseta C VI, -0,70-0,90 m; sol de culoare neagră, cu fragmente ceramice şi
sticlă.
Adult, grupare de oase deranjate.
Mormântul 6
Caseta CVI, -1,53-1,62 m; sol culoare neagră cu fragtnente de cărămizi.
Adult, senilis, sex feminin, partea stângă aflată parţial în conexiune anatomică
( craniul păstrat fragmentar, clavicula, humerusul, radiusul, coastele, vertebrele,
sternul şi osul coxal), partea inferioară şi cea dreaptă superioară fiind deranjate.
Mormintele 7 / 8
Caseta CV, - l ,63- l,75 m; sol negru, mâlos cu dărâmătură.
Adulţi, reînhumări, din care s-au păstrat două cranii şi oase dezarticulate
provenind de la membrele superioare şi inferioare.
67

adulţi.

Precizarea nu are sens strict antropologic, fiind folosită pentru a diferentia copiii de
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Mormântul 9
Ca eta VIIL, -1,75-1, Om; sol negru cu dărâmătură.
Adult în decubit dorsal, v rtebrele, coa tele şi o claviculă i un omoplat
pă trate în conexiune anatomică, re tul corpului fiind deranjat la con trucţia
BCR-ului şi/sau a pavajului din caseta VII.
Inventar
a. Acce oriu ve timentar - 18 bumbi globulari (13 întregi şi 5 păstraţi parţial),
din bronz, de coperiţi în zona bazinului, de o parte şi de alta a coloanei
vertebrale. MMB nr. col. l; nr. de inv. l 76.145. Tipologic, diferenţiem
două categorii:
1. plini la interior, un corp semisferic şi cu o urechiuşă aplatizată pentru
prindere (1O ex). Dimensiuni: D - 6,41 mm; H - 10,34 mm; greutate
medie - 1 gr.
2. globulari, din două semi fere lipite, cu o urechiuşă aplatizată pentru
prindere (8 ex). Dimensiuni: D - 5,60 mm; H - 10,08 mm; greutate
medie - 0,80 gr. Greutatea totală este de cca. 17,98 g.

- �

Mormântul 10
Caseta CV, 1,70-1,85 m: ol negru, mâlos cu dărâmătură.
Adult, ex feminin, grupare de oase deranjate la construcţia lui Z 14 (zidul
de incintă al hanului din prima fază de funcţionare); pă trat cu partea tângă,
până la cot, în conexiune anatomică: craniu, clavicula stângă, humers tâng
şi câteva fragmente de coa te.
Inventar
a. Pie ă de podoabă:
1. pieptene de o de mici dimen iuni, fragmentar, di tru la ridicare.

Mormântul 11:
a eta V -1,55-1,85 m; ol negru. Lungimea urprin ă O 95 m.
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Adult, x ma culin, în decubit dor al, tare bună de con ervare. Braţele pe
bazin. Femurele unt îngropate în martorul dintre casetele V şi VI.
Inventar
a. Două monede:
1. ilizibilă, recuperată de pe abdomen.
2. distrusă, identificată pe partea dreaptă a bazinului după urma de oxizi.
b. Piesă de poboabă:
1. inel de argint, de coperit la mâna stângă, cu verigă semicirculară în
ecţiune, turnată împreună cu un chaton rotund, uşor înălţat. Pe disc este
incizată o cruce cu braţele egale, cu mijlocul marcat de alte două linii
oblice, mai scurte. În cele patru colţuri sunt incizate slovele chirilice: N,
H, K, A (Nicolae)68. Mijlocul este marcat de alte două linii oblice.
Dimenisuni verigă: D ext: 18,00 mm; 1: 3,5-5,1 mm; GR: 1,6 mm.
Dimensiuni chaton: D: 10,5 mm. MMB nr. col.: 2; nr. de inv.: 176.142

Mormântul 12 (Figura 11/1)
Caseta C VI, -2,22-2,46 m; sol negru cu dărâmătură.
Adult, grupare de oase deranjat de con trucţia zidului BCR, formată din
fragmente de craniu, o vertebră, o coastă, şi două oase lungi de la picior.
Mormântul 13
Caseta C VI, -1,53-1,65 m; sol negru cu fragmente de cărămizi şi lemn putrezit.
Adult în decubit dorsal, cu urme de icriu; s-au păstrat: tibia, peroneul, un
radius şi un cubitus.
Mormântul 14
Ca eta C V, 1,77-1,80 m; ol negru cu dărâmătură. Aflat în vecinătatea lui M11.
Adult, deranjat, din care s-a pă trat un maxilar izolat.
68

Lectură Mirela

omăne cu,

.N.
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1"lormântul 15 ( Figura I 1/ l)
Caseta C VI, -1,93-2,21 m; sol negru cu dărâmătură.
Adult, grupare de oase deranjate, răsp,îndite pe o suprafr1ţă relativ marc,
fiind identificate fragn1ente de craniu, coaste, bazin şi alte două oase mici.
Mormântul 16
Caseta C VI li, -1, 70 m; sol negru, lutos cu dărâmătură.
Adult, reînhun1are, din care s-a păstrat un craniu izolat. Pare depus împreună
cu M2 I lângă piciorul drept al scheletului din M22.
Mormântul 17
Caseta C V, -1,90-2,20 m; sol negru cu dărâmătură.
Adult, în decubit dorsal, aproape complet în partea superioară, craniu
fragmentar, humerusul drept pe lângă corp. Partea de jos a membrelor
inferioare se afla în martorul dintre casetele V şi VI. Suprapus de gruparea
de oase M26.
Inventar

a. O monedă descoperită deasupra bazinului, pe partea dreaptă, distrusă.

Mormântul 18
Caseta C V, -1,90-2,20 m; sol negru cu dărâmătură.
Adult, grupare de oase deranjate, formată dintr-o calotă craniană şi alte
câteva oase fragmentare.
Mormântul 19
Caseta C V, -1,85-1,90 m; sol negru.
Adult, în decubit dorsal, păstrat de la bazin în jos, partea superioară distrusă.
Inventar

a. O monedă descoperită în zona bazinului:
I. Polonia, schi/ling, secolele XVI-XVII, uzată, ruptă, perforată, (MMBnr. de colecţie 53).
Mormântul 20 ( Figura 6/2)
Caseta C IV, -2,53-2,81 m; sol negru clisos.
Adult, în decubit dorsal, păstrat pe jumătatea superioară până la bazin,
având mâna stângă îndoită spre umăr, iar dreapta deranjată. Partea inferioară
a corpului este suprapusă de Z 30 (zid de co1nparti1nentare al hanului din
prima fază de funcţionare).
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Mormântul 21
Caseta C VIII -1,70 m; sol negru, lutos cu dărâmătură.
Adult, reînhumare, din care s-a păstrat un craniu izolat. Pare depus împreună
cu M16 lângă piciorul drept al defunctului din M22.
Mormântul 22
Caseta C VIII, - l ,54-1,57 m; sol negru, lutos cu dărâmătură.
Adult, în decubit dorsal, păstrat în partea inferioară, cea superioară deranjată
se află în martorul dintre casetele Vil şi Vl. A fost deranjat de M39 şi a
deranjat, la rândul său, mormintele M 16 şi M2 l .
Mormântul 23
Caseta C V, -2, l l m; sol negru cu dărâmătură.
Adult, grupare de oase deranjate, formată din craniu, oase de la bazin şi
p1c1oare.
Mormântul 24
Caseta C V, -2,1O m, sol negru cu dărâmătură.
Adult, deranjat, din care s-a păstrat doar craniul.
Mormântul 25
Caseta C VII, -1,67 m; sol negru cu dărâmătură.
Adult, grupare de oase deranjate, formată din craniu şi două oase fragmentare.
Mormântul 26
Caseta C V, - l ,85 m; sol negru cu dărâmătură.
Adult, reînhumare, grupare de oase depusă compact pe partea stângă a
defunctului din M 17, în dreptul bazinului.
Mormântul 27
Caseta C V, -2,18 m; sol negru cu dărâmătură.
Adult în decubit dorsal, dezvelit doar în jumătatea inferioară, restul corpului
fiind suprapus de 230. Groapa lui a deranjat mormântul M24.
Mormântul 28 (Figurile 7 şi l 0/ l)
Caseta C V, -2,23-2,45 m; sol negru cu fragmente de cărămidă.
Adult, sex feminin, în decubit dorsal, uşor deranjat în partea superioară, cu
mâinile pe lângă corp.
Inventar

a. O monedă, distrusă, lângă femurul drept.
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b. Pi e de podoabă - doi cercei şi un pandantiv:
1. cercel di trus, de coperit la dreapta craniului.
2. cercel fragmentar, de coperit la tânga craniului, e formă circulară, plat
la interior, cu o montură în centru, în care e afla, probabil, o „piatră" (în
prezent pierdută). Motivul decorativ este completat de mici sfere dispuse
circular în jurul monturii şi nervuri în relief, dispu e radial. Dimensiuni:
D: 9,5 mm; D ext. montură: 2,00 mm. MMB-nr. de col. 5.

3. pandantiv cu piatră multifaţetată, de culoare verde şi montură din argint,
decorată cu motive geometrice. Dimensiuni: H piatră: l 9 mm; 1 max:
15 mm; H montură: 18 mm. MMB-nr. de col. 6.

Mormântul 29 (Figurile 7 şi 10/1)
Caseta CV, -2,20-2,45 m; ol negru cu umplutură.
Adult, în decubit dorsal, deranjat, din care -au pă trat doar picioarele.
Mormântul 30 (Figurile 7 şi 10/1)
Ca eta CV, -2,23-2,45 m; ol negru cu fragmente de cărămizi.
Adult, păstrat parţial, doar picioarele şi fragmente din bazin, restul corpului
fiind di tru . Partea superioară a corpului a fost suprapusă de Z 30 (zid de
comparti1nentare a hanului din prima fază de funcţionare).
Mormântul 31 (Figurile 8 şi 12/2)
aseta CVII, -1,50-1,62 m; ol negru cu dărâmătură.
Adult, în decubit dor al, deranjat. Din jumătatea inferioară -au pă trat femurul
drept şi jumătate din cel tâng, partea dreaptă a bazinului, re tul fiind di tru .
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Braţul tâng şi câteva coaste erau pe extinderea fundaţiei lui Z 14 (zid de
incintă din prima fază de funcţionare a hanului).
Mormântul 32 (Figura 11/1)
Caseta C VI, -2,13 m; sol negru-brun. S-a identificat urma coşciugului.
Adult, în decubit dorsal, din care a fost surprin ă doar partea inferioară a
corpului, restul fiind prins în martorul dintre ca etele V şi VI.
Mormântul 33 (Figura 11/1)
Caseta C VI, -2,13 m.
Adult, sex feminin, în decubit dorsal, deranjat parţial în partea superioară:
craniu fragmentar, coaste, coloană vertebrală, bazin, ambele femure, braţele
şi antebraţele fragmentare. Lipseşte partea inferioară a picioarelor. Poziţia
braţelor nu a putut fi determinată. M33 a suprapu mormântul M4 l .
Inventar
a. Piesă de podoabă-un cercel:
1. cercel din bronz argintat, descoperit sub mandibulă, în stare fragmentară,
format dintr-o tijă îngroşată la partea inferioară, care se continuă cu un
corp alungit pe care, în relief, sunt redate motive vegetale. În mijloc
are o montură circulară, în care e păstrează o „piatră" de culoare
roşie ( după aspect pare sticlă), polifatetată. În zona mediană, lateral,
prezintă două urechiuşe pentru alte două tije. Dimensiuni: H: 24,00 mm;
Gr: 3-5 mm. MMB, nr. inv. 176.144.

Are o bună analogie cu cercelul descoperit la M43 în necropola medievală
Precista- Galaţi69, datat în a doua jumătate a secolului XVI.
Mormântul 34 (Figura 11/ l )
Ca eta C VI, -2, 13 m; groapa ăpată într-un trat de dărâmătură.
69

Matei, Anghel 1993, p. 526-5 O, Figura l /5.
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dult d ranjat, decubit dor al pă trat parţial (descoperit doar bazinul
câteva vertebre acrale şi lombare). Partea mediană a corpului lipseşte.

Mormântul 35 (Figurile 7 şi l O/1)
Caseta CV, -2,10 m; ol negru cu dărâmătură.
Adult, deranjat la construcţia BCR, din care s-a păstrat doar craniul.
Mormântul 36 (Figura 8)
Ca eta C VII, -1,61 m; ol negru-brun.
Adult, grupare de oase deranjate probabil la reînhumarea scheletului din M40;
-au păstrat doar craniul, vertebrele, coastele braţul drept flexat la umăr. La
dreapta lui se află două oase lungi de la picioare. Deasupra coastelor era
aşezat craniul scheletului din M58. Partea inferioară a rămas probabil prinsă
sub pavajul din C VII.
Mormântul 37 (Figura 8)
Caseta C VII -2,0 l m; sol negru-brun.
Adult, sex feminin, din care care a fo t dezvelit doar craniul, restul corpului
fiind suprapu de pavajul din interiorul casetei VII. A fost suprapus parţial şi
de craniul din M38.
Inventar
a. Piesă de podoabă-ac de păr
1. ac de păr, din bronz, cu capătul îngroşat prin încolăcirea tijei. Dimen iuni:
L: 35 mm; Gr: 0,24 g. MMB nr. col. 3; nr. de inv. 176.143

-

. ..

.,"

Mormântul 38 (Figura 8)
Ca eta C VII, -2 Ol m; sol negru-brun.
Adult, din care a fost dezvelit doar craniul re tul corpului fiind uprapu de
pavajul din interiorul ca etei VII. Suprapunea craniul din M37.
Mormântul 39
Ca eta VIII, -1,57 m; sol negru cu dărân1ătură.
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Adult, reînhun1are, formată dintr-o grupare de oase dezarticulate, alcătuită
din fragment de bazin, coaste şi oasele lungi ale picioarelor. Depuse pe
partea stângă, în dreptul bazinului scheletului din M22.
Mormântul 40 (Figura 8)
Caseta C Vil, -1,6 l -l ,70 m; sol negru cu dărâmătură.
Adult, grupare de oase deranjate, formată din craniu şi câteva coaste. Se afla
lângă scheletul din M36, în partea stângă a bazinului, rară a putea preciza
dacă este o reînhumare sau este suprapus de M36.
Mormântul 41 (Figura l l / l )
Caseta C VI, -2, 20 1n; sol negru-brun.
Adult, în conexiune anatomică, din care s-au păstrat doar oasele lungi de la
picioare. Este suprapus şi deranjat de M33.
Mormântul 42 (Figura 9)
Caseta C V, -2,30-2,40 m; sol galben nisipos.
Adult, deranjat la construcţia BCR; s-au păstrat doar craniul şi alte oase
fragmentare.
Mormântul 43 / 45 (Figurile 9 şi l 0/2)
Caseta C VII, -2,45 m; groapă vizibilă, sol negru-cafeniu în interiorul gropii,
galben la exterior.
Reînhumare, sub forma unei grupări de oase, de formă circulară, cu diametrul
de cca 45-50 cm, continând
oase de la doi adulti.
'
'
Mormântul 44 (Figurile 9 şi l 0/2)
Caseta C V, -2,20-2,45 m; sol negru-cafeniu.
Adult, în decubit dorsal, din care s-au păstrat doar craniul, coloana vertebrală,
claviculele, cele două humerusuri, câteva coaste, bazinul pe partea stângă şi
femurele. A fost deranjat, pe partea dreaptă, la construcţia BCR. Suprapune
mormântul M48.
Mormântul 46 (Figura 11/2)
Caseta C VIII, -l ,90 m; sol negru cu dărâmătură.
Adult, deranjat probabil de M49, din care s-a păstrat doar craniul.
Mormântul 47 (Figura 11/2)
Caseta C VIII, -1,90-1,95; sol negru cu dărâmătură.
Adult, grupare de oase deranjate, formată din craniu şi un femur. Restul
corpului era suprapus <le M53 şi de Z 62 (zidul unei pivniţe contemporane
cu faza a doua de existenţă a hanului Greci).
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Mormântul 48/48 bis (Figurile 9 şi 10/2)
Ca eta C V, -2,10-2,40 m; sol galben ni ipos.
Copil (lnfan II), în decubit dor al, din care -a pă trat partea inferioară a
corpului, re tul fiind distrus probabil în momentul săpării gropii lui M4470.
La piciorul drept al scheletului din M44, o grupare de oase de copil (M48
bis), deranjate la construcţia BCR şi înhumarea defunctului din M44.
Mormântul 49 (Figura l l /2)
Ca eta C Vlll, -1,94-2,04 m; sol negru cu dărâmătură.
Adult, în decubit dorsal, din care au fost surprinse: un femur, o tibie, un
peroneu şi laba piciorului stâng. Restul corpului a rămas în martorul dintre
casetele VII şi VIII. Suprapune mormântul M50.
Inventar
a. O monedă recuperată din zona picioarelor:
1. Ungaria, Leopold I, (1657-1705), dinar emis în anul 1689, la Kremnitz.
MMB-nr. col. 59, nr. inv. 176680.

Mormântul 50 (Figura 11/2)
Caseta C VIII, -1,91-2,04 m; sol negru.
Adult, individ aşezat pe partea stângă, cu picioarele uşor flexate, dezvelit de
la bazin în jos. Partea superioară este îngropată în martorul dintre casetele
VII şi VIII. Era suprapus de M49 şi suprapunea mormântul M52.
Mormântul 51 (Figura 11/2)
Caseta C VIII, -1,91-2,04 m; sol negru.
Adult, grupare de oase aflate în conexiune anatomică, din care s-au păstrat
doar tibia şi femurul drept. Suprapunea partea dreaptă a mormântului M52.
Mormântul 52 (Figura 11/2)
Caseta C VIII, -1,91-2,04 m; sol negru cu dărâmătură.
70

Determinarea antropologică a fo t efectuată pe teren, în momentul descoperiri, de
către Mihai Va ile, de la Muzeul National
de I torie a României.
,
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Adult în decubit dor al -au dezvelit ambele picioare în conexiune anatomică,
bazinul, braţul drept îndoit pe abdomen, câteva coaste de pe partea dreaptă,
vertebrele cervicale şi lombare. Omoplaţii şi craniul au răma în martorul
dintre ca etele VII şi VIU. Era uprapus de M50, care deranja partea
uperioară tângă şi de M5 l .
Mormântul 53 (Figura 11/2)
Caseta C VIII, -1,91-2,04 m; sol negru cu dărâmătură.
Adult, deranjat, s-au gă it doar o tibie şi un femur în conexiune anatomică.
Suprapus de M47.
Mormântul 54 (Figura 11/2)
Caseta C VIII, -1,91-2,04 m; sol negru.
Adult, grupare de oase deranjată, compu ă doar din tibii şi peronee.
Inventar

a. O monedă:
1. piesă în stare fragmentară, ilizibilă.

Mormântul 55 (Figura 11/2)
Caseta C VIII, -1,91-2,04 m; sol negru cu dărâmătură
Adult în decubit dorsal, aproape întreg, deranjat în partea uperioară, la nivelul
braţelor. Suprapus de fundaţia BCR. După adâncime, pare ă corespundă unui
nivel vechi de înmormântări.
Inventar

a. Două monede, una în zona picioarelor, celalată pe piept:
1. Ungaria, Leopold I (1657-1705), dinar emis între 1683-1697. MMB
nr. col. 58, nr. inv. 176679.
,
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2. Ungaria, ecolele XVI-XVII, dinar emi po t 1516, fragm ntar, p rforat
(MMB-număr de colecţie 51).
b. Pie e de îmbrăcăminte-copci:
1. două copci de îmbrăcăminte - ,,mo şi babă", di tru e.
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l\lormântul 56 ( Figura 12/ I)
Caseta C VI, -2,68-2,75 m; sol negru cu dărâmătură, săpat în interiorul
Amenajării 3.
Adult, în decubit dorsal, din care s-au găsit doar picioarele, partea superioară
a corpului fiind prinsă în martorul ce desparte caseteleV şi VI.
Mormântul 57 (Figura 12/1)
Caseta C VI, -2,68-2,75 m; sol negru cu dărâmătură. A fost deranjat (tăiat)
la construcţia BCR şi la amenajarea fundaţiei lui Z 36 (construcţie de formă
patrulateră în interiorul casetei).
Adult, în decubit dorsal, s-a păstrat treimea superioară a corpului şi câteva
falange pe piept.
Mormântul 58
Caseta C VII, -1,70-1,80 m; sol negru cu dărâmătură.
Adult, deranjat, din care s-a surprins doar craniul. Suprapus de M36.
Mormântul 59
Caseta C V, -1,60-1,80 m; sol negru cu dărâmătură.
Adult, deranjat, s-a găsit doar o tibie şi peroneul în conexiune anatomică.
Mormântul 60
Caseta C V, -2, I0-2,20 m; sol negru cu fragmente de cărămizi, groapă
vizibilă, de formă circulară, tăiată de zidul BCR.
Adult, grupare de fragmente de oase lungi.

Descoperiri izolate
Tot din perimetrul cimitirului, din inventarul unui mormânt deranjat, provine
şi acul de păr descoperit în Cas IV/ A-B, - l ,95 m ( dintre ţevi).
a. Piesă podoabă - ac de păr
I. ac de păr, din bronz, cu capătul îngroşat prin încolăcirea tijei de bronz.
Dimensiuni: L: 48 mm; Gr: 0,24 g. MMB - nr. col., nr. inv.

-

-•
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RESCUE ARCHAEOLOGICAL EXCAVATIONS
IN THE HISTORIC CENTER OF BUCHAREST.
THE GHIORMA BANU CHURCH - THE CHURCH
OF THE GREEKS GRAVEY ARD
Archaeological excavations in the Historic Center of Bucharest (2007)
taking place on Lipscani Street (on the area between the Eugeniu Carada
Street and Smârdan Street) uncovered a part of the Ghiorma Banu graveyard
(the church was founded in 1664-1565) as well as wall ren1ains of two
construction phases of the Greeks' Inn (XVIII-XIX centuries). More than
60 tombs have been explored. of which 28 were inhun1ations. 7 \vere
secondary burials (re-inhumations) and 28 were agglomerations of bones
coming from disturbed graves. The latter were the consequence of
disturbances (construction works. pit digging. etc) from various ages.
including modern times. The assemblage of grave goods (earrings. a ring. a
pendant. various types of buttons) is rather modest. with objects (resulting
from the excavation of 11 burials) of a rather common nature for the XVII
XVIII centuries. shovving little variation through time.
Of the nine coins found during the excavation of the tombs. only four
could be determined (issued during the XVI-XVII centuries). confirn1ing the
use of the graveyard during the XVII century. The last burials took probably
place at the beginning of the XIX century.
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Figura 2. Bi erica şi Hanul Greci: 1. Planul Borroczyn, detaliu cu Hanul re i ( l 47); 2.
Litografie după de enul lui Augu te Raffet ( I 7).
Fig ure 2. The Greci hurch and Jnn: 1. The Borroczyn Plan, d tai/ with Gr ci !nn (I 47);
2. lithography after Augu te Rajfet' drawing (J 37).
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Figura 6. l. a eta V, profilul de nord; 2. rund ca eta IV M20.
Figure 6. I. Trench V, northern profile; 2. Plain of tren h /V, M20.
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Figura 10. 1. a eta V, groapa 2, Vedere de la la , M2 -M30 i M35; 2. Vedere de la
la , M43/45, M44 i M4 .
Figure 10. 1. Trench V, pit 2, view from to , M2 -30 and M35; 2. view from to ,
M43/45. M44 and M48.

https://biblioteca-digitala.ro

C IMITIRUL „ BI ERI

II

LUI GH IORMA B A

L- BI ERI A GRE

ILOR"

307

Z3

Legendă
•M l 2
M 15
M32
IQIM33
M34
M 41

1
Martor

------7

M4o

-1,93

-2,04
ZidB
-1,98 m.

_L __

M53

M54

---

0,50 m
-=="-=�-

Figura 11. 1.

M 47

Legendă
•M 46
M 47
liilM 49
M50
oM51
•M5 2
M53
M5 4
M55
2
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Figure 11. 1. Trench VI, Ml 2, Ml 5, M32-34 and M41,· 2. Trench VlfJ, M9, M46, M47,
M49 and M50-55.
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Figura 12. 1. Ca eta VI, vedere de la la , amenajarea 3, M56 şi M57· 2. a eta VII,
vedere de la N la , Z 36 şi M3 l.
Figure 12. 1. Trench Vi, view /rom to S, e tabii hment 3, M56 and M57,· 2. Trench Vil,
view /rom N TO , Z 36 and M3 l.
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Figura 16. Groapa 2 - ceramică din secolele XVl-XVll:

ca troane ( 1-2) i trăchini (3-4 ).
Figure 16. Pit 2 - pottery from the I 6th-l 7th century:
bowl (1-2) and rounded bowls (3-4).
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PASAJUL FRANCEZ
Gheorghe MĂNUCU-ADAMEŞTEANU.
Andrei MĂGUREANU, Raluca Iuliana POPESCU, Ingrid POLL
Pasajul Francez se află în perimetrul sitului arheologic Bucureşti .,Centrul Istoric'', cod RAN 179132.126 şi este trecut în Lista
Monumentelor Istorice din România drept ansamblu de arhitectură de la
sfârşitul secolului XIX 1•
In cadrul Proiectului de Reabilitare Străzi şi Utilităţi Zona Pilot
Centrul Istoric Bucureşti, zonă definită între străzile Calea Victoriei - b-dul
I. C. Brătianu - strada Lipscani - Splaiul Independenţei. pe data de 16 mai
2008 au început săpăturile mecanice pentru decaparea străzii Pasajul
Francez, dinspre strada Gabroveni spre strada Covaci.
Istoric

,.Pasajul Francez" este drumul pietonal îngust. ce face legătura între
străzile Gabroveni şi Covaci. A fost creat după parcelarea Curţii Vechi în
1799. când vechea tramă stradală devenise insuficientă pentru multitudinea
de clădiri noi.
Informatiile referitoare la casele aflate în zonă înainte de trasarea
străzii sunt rare. Cea mai cunoscută clădire ce apare în documente este
Puşcăria, aflată la Poarta de Jos a Curţii Domneşti. mai precis la NV de
actuala piaţă Sf. Anton. Ridicată la început din lemn, apoi din piatră, a fost
refăcută de domnitorul Constantin Alexandru Ipsilanti după cum aflăm
dintr-un docun1ent din 5 octombrie 1804 2 şi a ars în timpul marelui incendiu
din 184 7. Clădirile aflate pe actualul traseu al străzii au fost construite după
1799, primii proprietari ai terenurilor fiind: Hagi Velcea Mustacoglu, care
deţinea cea mai mare parcelă din terenul Curţii Vechi şi Nicola Becianu3. Pe
planul publicat de maiorul Rudolf Artur Borroczyn în 1852 (Planşa 1) nu
figurează nici o uliţă pe actualul traseu al Pasajului Francez, pe jumătatea
nordică a străzii fiind înregistrată o clădire cu o curte interioară.
1

LMI 20 I O, nr. I 034 B-Il-a-8-18764.
Potra 1961, doc. 220 (1726 Martie 15), p. 649-650, nr. 525.
:, Ionaşcu 1943, p. 64-65.

2
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Dezvoltarea spaţiilor comerciale. creşterea numărului populaţiei şi a
caselor a dus. la jumătatea secolului al XIX-iea. la deschiderea a două căi de
comunicaţie. pentru a permite trecerea între Gabroveni şi Covaci. Planul
dedicat de Dimitrie Pappasoglu lui V. Hiottu. din 1871 (Planşa 2). le înscrie
şi cu denumirea lor: cea paralelă cu Şepcari. cu numele de Orezari, iar cea
dinspre Şelari sub denumirea de Găitănari. Prima a devenit strada "Pasajul
Francez··. în timp ce cea de-a doua a dispărut din cartografia bucureşteană
încă de la sfârşitul secolului al XIX-iea.
Între 1880 şi 1914 artera apare în planurile capitalei sub denumirea de
Pasajul Bulgar4 sau Pasajul Bulgaria5• denumire datorată prezenţei în zonă a
negustorilor bulgari. în special a celor din Gabrovo6• Din perioada
interbelică strada a purtat nun1ele de Pasajul Francez.
Situaţia arheologică
Cercetarea Pasajului Francez s-a desfăşurat într-o primă etapă prin
decapare mecanică până la cota de 0.80/0.90 m faţă de nivelul actual al
trotuarului. efectuată sub supraveghere arheologică. evidenţiindu-se mai
multe trasee de ziduri din cărăn1idă care - după orientare şi caracteristici
tehnice - sugerează existenţa mai 1nultor faze constructive. Acest fapt a
impus demararea cercetărilor arheologice7 .
Pentru cercetarea străzii Pasajul Francez au fost deschise 18 casete, notate
de la I la XVIIL care au acoperit întreaga suprafaţă care urma să fie cercetată
(Planşa 7). Casetele aveau din1ensiuni variabile. impuse de situaţia din teren.
Casa 1 (Planşele 8 şi 9)
Pentru cercetarea construcţiei notate „Casa l '' au fost deschise 1na1
1nulte casete.
Identificarea fragmentului de zidărie notat Z. 6 (Planşele 8 şi 9), a dus
la deschiderea casetei I aflată la nord de zidul identificat. Aceasta avea
dimensiunile de 3,20 x 1. 70 m.
Plan de Viile de Bucarest (cca. I 880-19 IO), vezi planşa 3; Planul Institutului Geografic
al Armatei (IGA), 1895- I899; Planul Socec, 1914.
5
Planul Institutului Geografic al Armatei (IGA), I9 I I, sc. 1 /1OOO, vezi planşa 4.
6
Numărul mare al comercianţilor din Gabrovo a contribuit la schimbarea, în a doua
jumătate a secolului al XIX-iea, a numelui ,.Uliţei ce merge alăturea cu zidul Curţii
Domneşti'" în strada Gabroveni.
7
Colectivul de cercetare a fost format din: Gh. Mănucu-Adameşteanu, responsabil
ştiinţific, Elena Gavrilă, Theodor Aurelian Ignat şi Raluca Popescu (Muzeul Municipiului
Bucureşti), Andrei Măgureanu, Adina Boroneanţ şi Meda Toderaş (Institutul de Arheologie
,,Vasile Pârvan" din Bucureşti).
-t
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In partea sud-vestică a casetei, a apărut la cota de -1. 75 m faţă de
nivelul actual de călcare, un nou zid, notat Z. 3.
La cota de - 2,05 m a fost surprinsă partea in situ a zidului. acesta
adâncindu-se până la 2,40 m faţă de nivelul actual de călcare. Lungimea
surprinsă a zidului este de 3, 1 O m, el continuând şi la sud de casetă. iar
grosimea păstrată este de 0,60-0,66 m. Pe latura de est la -2.18 m faţă de
actualul nivel de călcare, are o plintă cu o lăţime de 10-13 cm, sub care
urmează fundaţia înecată în mortar. Dimensiunile cărămizilor sunt de 28 x 14 x
x 4 cm. La vest de fundaţie, a apărut o masă de zidărie co1npactă. care.
practic. reprezintă o parte a lui Z. 1 care s-a prăbuşit .Jegaf', fapt ce ar
indica o prăbuşire controlată.
Datorită faptului că Z. 3 continua spre sud. dincolo de li1nitele casetei
L a fost deschisă caseta II. Aceasta a fost deschisă la sud de Z. 6. având
dimensiunile de 4.00 x 1.50 1n. Adâncimea maximă până la care s-a săpat
este de 3,00 m faţă de nivelul actual de călcare.
Sub nivelul de decapare mecanică s-a săpat într-un strat de dărân1ătură
în care au apărut fragmente ceramice smălţuite din secolul XIX. Sub acesta.
între cele două ziduri identificate (Z. 4 şi Z. 6). exista o depunere de pă1nânt
cenuşiu lutos.
Z. 3 (Planşele 8 şi 9), surprins în caseta I. continuă şi în caseta II pe o
lungime de 2,06 m. Zidul apare în această casetă la cota de -2.12 m faţă de
nivelul actual. Lăţimea vizibilă a lui Z. 3, în această casetă este de 0.74 m.
iar dimensiunile cărămizilor sunt de 27 x 14.5 x 6 cn1. Şi aici a fost
surprinsă dărâmătura prezentă în caseta I.
În partea sudică a casetei II a fost surprins zidul notat Z. 4 (Planşele 8
şi 9). Zidul are o lungime de 1.38 m, o lăţime de 0,62 m şi o înălţime de
1.25 m. Dimensiunile de cărămizi sunt de 26 x 13 x 4.5 cm. Zidăria este
relativ neglijentă pe faţa nordică, dar îngrijită pe partea sudică.
Zidul traversează caseta II şi pare a nu avea legătură cu Z. 3.
Datorită faptului că Z. 4 şi dărâmătura lui Z. 3 continuau spre vest.
dincolo de limitele casetei II, a fost deschisă caseta XII. În această casetă
fost continuată cercetarea lui Z. 4, observându-se că acesta îşi păstra
caracteristicile identificate în caseta II.
Pentru extinderea cercetării a fost deschisă caseta XVI. La -1.60 111
faţă de nivelul actual de călcare, au început să apară fragmente de zidărie �i
dărâmătură, împreună cu fragmente ceramice din secolul XIX .
În capătul de sud - vest al casetei au fost identificate resturile unui zid.
notat Z. 5 (Planşa 8), pe o lungime de 2, 1 O m. Acesta a fost puternic afectat
de şanţul de fundaţie al clădirii actuale. Totuşi. s-a putut observa că Z. 5 se
ţese cu Z. 4.
https://biblioteca-digitala.ro
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Datorită faptului că Z. 3 continua spre nord, dincolo de limitele casetei I.
a fost deschisă caseta VIII. Aceasta avea dimensiunile de 2.00 x 1,50 m.
Au fost surprinse resturile unui zid din cărămidă legată cu mortar de var,
notat Z. 2, aproape complet distrus de canalizarea modernă.
Z. 2 (Planşa 8) a fost surprins pe o lungime de aproximativ 1.00 m, fiind
distrus spre vest de şanţul de fundaţie al lui Z. 1. Are o lăţime de O.70 m. Din
zidăria sa s-au păstrat suficiente elemente care să arate că Z. 2 se ţese cu Z. 3.
Concluzionând, Casa 1. din care au fost surprinse zidurile Z. 2. Z. 3, Z.
4 şi Z. 5 reprezintă o clădire distrusă de amenajarea clădirii notată Casa 2.
Acestei clădiri îi aparţine şi dărâmătura surprinsă în casetele IL XII şi XVI.
Casa 2 (Planşele 10-11)

În profilul de est al casetei XVI a apărut Z. 1 (Planşa 1O). Acesta are o
lungin1e de aproxi1nativ 9,50 m, unindu-se la nord cu un zid identificat în urma
cercetărilor din strada Gabroveni. Lăţimea zidului este de 0,50 m. Pe partea de
vest a zidului au apărut două răsuflători cu dimensiunile de 0.45 x 0,26 m.
Dispunerea acestora indică faptul că spaţiul interior al Casei 1 se află la vest
de zidul cercetat.
Pe partea interioară a zidului s-au păstrat urme puternice de arsură.
La aproximativ I O n1 faţă de frontul vechi de clădiri identificat pe str.
Gabroveni, au fost identificate fragmente de zidărie, pentru cercetarea
cărora a fost deschisă caseta I. Aceasta avea dimensiunile de 3.20 x 1,70 n1
şi a fost amplasată la nord de zidul identificat, notat Z. 6 (Planşele10-11).
Zidul a fost surprins la - 0,57 m faţă de nivelul trotuarului şi are
dimensiunile de O,70 m lungime la nivelul de surprindere şi 1.20 m lungime
1naximă la nivelul fundaţiei. Înălţimea maximă este de 1,50 m ( 1.00 m în
elevaţie şi 0,50 m la fundaţie).
Elevaţia este formată din cărămizi legate cu mortar, având rosturi
de 2-3 cin, bine un1plute. Din1ensiunile cărămizilor sunt de 27,5 x ? x 3.5:
25,5 x ? x 4: ? x 15 x 5: ? x 15,5 x 3,5 cm. Fundaţia este înecată în mortar.
construită în trepte pentru a trece peste Z. 3 şi peste dărâmătura casei 2
surprinsă pe latura vestică a casetei.
Elemente ale lui Z. 6 au fost identificate şi în capătul de sud al lui Z. 1.
Astfel, la cercetarea casetei XVL a fost identificat un fragment de zid cu
dimensiunile de 0,50 x 0,50 m, care suprapune dărâmătura casei 2.
Z. 6, identificat mai bine în casetele I şi II, are o lungime totală
reconstituită de aproape 4,00 m.
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Z. 1, împreună cu zidurile identificate pe strada Gabroveni8, precum şi
cu Z. 6, se pare fac parte dintr-un ansamblu format dintr-o curte şi casă.
Curtea este alcătuită din Z. 6 şi zidurile de pe strada Gabroveni, iar casa,
aflată la Vest de curte, era alcătuită din Z. 1 şi un alt zid identificat pe
str. Gabroveni.
Tot casei 2 i se poate atribui şi nivelul de cărămizi notat nivel 1.
Acesta a fost surprins la cota de -1,75 m. Lungimea sa este de 2.55 m
şi lăţimea este cuprinsă între 0J0-1,20 m. Forma este neregulată, fiind
puternic afectat de intervenţii modeme. respectiv de clădirea actuală.
Conform observaţiilor din zona de contact cu Z. 6, s-a observat că
..nivelul 1" prezintă o îngroşare, având 5 asize. Cărămizile din prima asiză
stau pe un pat de mortar gros de 3-4 cm. Fundaţia şi parţial elevaţia ,.pavajului''
nu fac corp comun cu Z 6. Ele sunt totuşi ţesute în partea superioară a
elevaţiei. Dimensiunile cărămizilor sunt de 26 x 13,5 x 4 cm.
Cel mai probabil. nivelul 1 reprezintă o zonă de pardoseală a curţii
casei 3, poate o anexă.

Cronologie
A fost identificată parţial în săpăturile lui D. V. Rosetti, care a propus o
datare în secolul al XVIII-lea, fără a o argumenta9 • Arheologic s-a putut
observa că structura notată Casa 2 suprapune zidurile Casei 1. De asemenea,
ambele construcţii existau anterior trasării străzii. Casa 2 pare să fie casa cu
curte interioară reprezentată pe planul Borroczyn din 1852 (Planşa 6).
Aceasta a fost, cel mai probabiL construită după parcelarea Curţii Domneşti
în 1798, zidul său nordic suprapunând zidul de incintă. Drept urmare putem
sugera o datare în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea pentru Casa 1.
Casa 3 (Planşele 8 şi 12)
Pentru a se putea recupera informaţii referitoare la această clădire. notată
Casa 3, identificată de O.V. Rosetti în anii '50, a fost trasată caseta XV.
La -1,50 m, faţă de nivelul actual de călcare, a apărut un zid, notat Z. 17,
suprapus parţial şi distrus de canalizarea actuală, care traversează diagonal
caseta. În partea sudică a casetei, s-a putut preciza colţul de vest al clădirii,
Z. 18, identificat şi de D. V. Rosetti. Din păcate nu s-a putut surprinde şi
11, z. 18 şi z. 19, vezi Virgil Apostol, Ştefan Bâlici, Claudia Apostol, Raport de
arhitectură. Structurile arheologice de pe strada Gabroveni, www.simpara.ro/Structuri
arheologice-din-Centru 1-istoric-al-Bucuresti lor.
9
Rosetti 1954, p. 245.
8

z.
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colţul de est al clădirii, zidul intrând sub clădirea actuală. Zidurile au fost
suprapuse de un nivel de moloz, rezultat. probabil, de la demolarea clădirii.
z. 17
Acesta are o înălţime păstrată de 0,62-0,65 m, o lungime de 6,55 m şi
o lăţin1e de 0,63 m (elevaţia). Fundaţia zidului este 1nai lată în raport cu
elevaţia sa. cu câte 4-5 cm, atât la interior. cât şi la exterior. Dimensiunile
cărămizilor sunt de 29,5 x I 4,5 x 3 cm, 30 x I 4,5 x 3 cm. Rosturile sunt bine
un1plute cu mortar de var, destul de tare şi au grosimea de 2-3 cm.
Fundaţia este realizată din cărăn1idă şi este tencuită. Pila de colţ. cu
dimensiunile de I ,00 x 1.00 m, coboară sub nivelul fundaţiei zidului. cu
0A0 m.
z. 18
Zidul reprezintă latura de sud a clădirii. Are o lăţime de 0,62 m şi o
lungime de 2. I 4 1n. el continuând şi în str. Covaci.
Cronologie
Deşi pe toată suprafaţa casetei s-au găsit doar câteva fragn1ente
ceramice din secolul al XIX-lea, înclinărn să credern că respectiva clădire
este mai veche. aparţinând. probabiL ansamblului de clădiri care formau
Curtea Veche. În urma cercetărilor din anii · 50, D. V. Rosetti propunea o
datare în secolele XVII-XVIII 10. Sigur este anterioară secolului XIX. ea
nefiind rnarcată pe nici un plan al Bucureştilor.
Ziduri de delimitare proprietate I (Planşele 8 şi 14)
La aproxin1ativ 9 1n nord faţă de căminul de colectare a apelor, au
apărut fragrnente de zidărie notate Z. 7 (Planşele 8 şi 14). Pentru cercetarea
lor a fost deschisă caseta III. Adâncimea maximă la care s-a coborât cu
săpătura este de -3.20 n1 faţă de nivelul actual de călcare, cotă la care s-a
ajuns în păn1ântul galben, steril din punct de vedere arheologic.
În profilul de nord al casetei. la cota de -2,23 111 faţă de nivelul actuaL
a fost identificat un zid, Z. 7, perpendicular pe fundaţia casei actuale şi care
intră în profilul de vest al casetei. Lungimea surprinsă a zidului este de 1 AO
m. Lăţimea maximă este de 0,85 m şi are înălţimea surprinsă de 0,81 m.
Dimensiunile cărămizilor sunt de 26 x 15,5 x 4 cm.
Datorită faptului că Z. 7 continua spre vest dincolo de limitele casetei IIL
a fost deschisă caseta XIII.
10

Rosetti 1954, p. 244-245.
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In aceasta a fost surprinsă continuarea zidului din caseta III (Z. 7), pe
o lungime de 3AO m, având aceeaşi orientare E-V, notată Z. 8 (Planşele 8 şi
14). Lăţimea lui Z. 8 este de 0,80 m, iar înălţimea păstrată de O,70 m.
Dimensiunile cărămizilor sunt de 28x ? x 5 cm. ? x . ?.x 4 cm, ? x 16 x 5 cm,
27 x 15.5 x 4,5 cm.
Lungimea totală a zidului, alcătuit din cele două tronsoane (Z. 7 şi
Z. 8) este de aproape 5,00 m.
Cronologie
Inventarul arheologic se rezumă la ceramică în stare fragmentară,
descoperită între - O, 90 m şi - 2,15 m. Toate descoperirile sunt din secolul al
XIX-iea (nr. de colecţie 42, 45-48)
Ziduri de delimitare proprietate II (Planşa 8 şi 16)

După decaparea mecanică s-a trecut la cercetarea manuală, fiind
identificate resturi de zidărie. notate Z. 13 (Planşa 8 şi 16). Pentru cercetarea
lui Z. 13, la sud de acesta, a fost deschisă caseta IV. Adâncimea maximă
atinsă în interiorul casetei a fost de 3,12 m fată
' de nivelul actual de călcare.
cotă la care cercetarea a fost oprită din motive de securitate.
Zidul Z. 13 a apărut în profilul de nord al casetei, fiind surprins la cota
de -0.34 m faţă de nivelul actual de călcare. Are o lungime de 1,44 m, o lăţime
de 0,40 1n, şi o înălţi1ne de 1.20 m. Zidul a fost construit din diverse tipuri de
cărămizi, cele mai multe având dimensiunile de 22,5 x 11 x 4,5 cm.
Datorită faptului că Z. 13 continua spre vest dincolo de limitele
casetei IV, a fost deschisă caseta XVII cu dimensiunile de 1,90 x 2,1 O m.
În martorul dinspre caseta XIV, a apărut un fragment de zid, notat Z. 14
(Planşa 8 şi 16), corespunzător celui din casetele IV şi IX (Z. 13). Aici a fost
surprins pe o înălţime de 1,00 m, o lungime de 1,1 O m şi o lăţime păstrată de
0.35 m.
Lungimea totală reconstituită a zidului, format din Z. 13 şi Z. 14, este
de 5,00 m.
Cronologie
Săpătura a coborât până la o adâncime de 3, 12 m, descoperirile
arheologice limitându-se la fragmente de ceramică şi porţelan din secolul XIX.
Datarea sugerată de ceramică pare susţinută de interpretarea planului
Borroczyn, acesta indicând că acest zid ar aparţine Casei 2, care exista în
prima jumătate a secolului al XIX-lea.
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Ziduri de delimitare proprietate III (Planşele 8 şi 13)
La aproxin1ativ 8 n1 nord faţă de Casa 3, în timpul decapării au fost
surprinse resturi de zidărie, pentru a căror cercetare a fost deschisă pe latura
estică a străzii caseta VI. Caseta, având ditnensiunile de 1,50 x 3,00 m, a
fost trasată la nord de zidul dezvelit la decapare, notat Z. 15.
Z. I 5 (Planşa 13)
Zidul a fost surprins pe o lungin1e de circa 1,50 n1 şi are o lăţime de
0,50 m la nivelul elevaţiei. Fundaţia, înecată în mortar, este mai lată decât
elevaţia, fonnând n1ici praguri pe fiecare latură a zidului. Lăţimea fundaţiei
este de 0,80 m.
Datorită faptului că Z. 15 continua spre vest dincolo de limitele casetei
VI. a fost deschisă caseta XVIII pentru a se verifica traseul zidului prins
între casetele VI şi VII. Adâncimea maximă atinsă este de - 2JO m, faţă de
nivelul actual de călcare, săpătura oprindu-se într-un pământ negru lutos
curat. În această casetă, zidul a primit notaţia Z. 16.
La cca 0.30 111 faţă de nivelul de surprindere a zidului, acesta se lăţeşte
pe latura de sud. De la nivelul lăţirii începe şi fundaţia înecată în mortar.
Acest nivel este n1arcat în toată caseta de un strat de mortar şi cărămidă,
reprezentând nivelul de construcţie.
Z. /6 (Planşa 13) continuă zidul Z. 15, întreaga structură atingând o
lungime de cca. 4,90 n1. Înălţin1ea maxi1nă a zidului este de 1,40 m, fundaţia
având aproxin1ativ 0,80 n1, în timp ce elevaţia măsura 0,60 m.
Alte structuri

Conducta de apă
În cercetările 1nai vechi, D.V. Rosetti mentiona identificarea unei
conducte de apă pe care o data în secolul al XVI-l�a11 • Pentru surprinderea
conductei sen1nalate, la nord de caseta XV, a fost deschis un sondaj de
I, 1O x 2,20 m. Din păcate, deşi a fost surprinsă secţiunea lui D.V. Rosetti,
nu s-a găsit conducta, care, cel mai probabil, a fost demontată de către
D.V. Rosetti.
În acelaşi scop şi, din păcate, cu aceleaşi rezultate, au fost amplasate şi
caseta X, respectiv caseta XI.
rămin colector (Planşa 15)
In partea centrală a străzii, la decaparea mecanică, au fost surprinse
mai multe structuri de zid, pentru cercetarea cărora au fost deschise mai inuite
casete (casetele IV, IX, XIV, XVII).
11

Rosetti 1954, p. 243.
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In această zonă a fost surprinsă o clădire dreptunghiulară, orientată N-S,
cu laturile de 4,20 x 2,70 m, alcătuită din zidurile notate Z. 9, Z. 1 O, Z. 11 şi
Z. 12. Grosimile zidurilor sunt variabile: Z. 9 are 0,40 m ca şi Z. 12, Z. 1 O
are 0,56 m, iar Z. 11 are 0,50 m.
Structura este realizată din cărămidă legată cu mortar de var dur. Pe
interior este tencuită. Zidurile sunt păstrate până la adâncimea de 3.30 m
faţă de nivelul de surprindere. fără să fi fost atinsă sămânţa fundaţiei.
Săpătura a fost limitată datorită infiltrărilor masive de apă, precum şi a
existenţei, în mijlocul construcţiei, a unui cămin modern de canalizare, care
a în1piedicat cercetarea.
Pe latura de est, aproape de colţul de sud-est a fost surprinsă o
,,răsuflătoare" cu o deschidere de 0,5 8 1n.
Pe laturile de nord şi sud au fost practicate în zid două deschideri de
formă rectangulară cu acoperiş boltit tencuite la exterior. Ele au aceleaşi
dimensiuni: înălţime de O,71 m� lăţime de 0.41 m� grosime de 0.52/0.56 m.
Cele două au apărut la 0.24 m faţă de latura de V şi la - O,70 n1 faţă de
nivelul de surprindere al zidului. Construcţia a fost realizată din cărămizi cu
dimensiunile de: 27 x 13,5 x 4 cm şi 27 x? x 4,5 cm
Se poate presupune că amenajarea reprezintă un cămin colector şi
datorită faptului că în apropiere s-au identificat resturile unor rigole de
scurgere. Astfel, în caseta IX� la sud de traseul unui racord conten1poran de
canalizare, a fost identificat un jgheab de lemn, lat de 36 cm la exterior şi 26
cm la interior. Grosimea bârnei de jos este de 6 cin. Lungimea surprinsă a
jgheabului este de 84 cm.
Gropi (Planşele 1 7 şi 1 8)
La curăţarea casetei III, s-au putut observa două gropi. tangente într-o
mică porţiune (Gr. 1 şi Gr. 2). Ele au fost surprinse după depăşirea nivelului
general de moloz care caracterizează primul metru al depunerilor din
interiorul acestei casete. Cele două gropi nu au putut fi epuizate din motive
de securitate, adâncimea cercetării depăşind 3,00 m faţă de nivelul de la care
a început cercetarea.
Gr. 1 are o formă rotundă, cu diametrul de cca 1J61n. Un1plutura gropii
este constituită din pământ negru cu mortar şi cărăn1izi.
Gr. 2, surprinsă în profilele de sud şi vest, a fost cercetată, probabil,
doar pe un sfert. Dimensiuni surprinse de 1,32 m, în grund. Umplutura este
formată din pământ negru cu bucăţi de cărbune. Groapa are mai multe nivele
de umplere.
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Structuri distruse

La nord de Z. 8. în Caseta XIII. este prezentă o dărâmătură puternică
formată din două nivele (1. moloz cu mortar� 2. cărămidă). Acestea sunt
separate de un nivel subţire de pământ lutos. ceea ce indică două
n1on1ente diferite. Sub ultimul nivel, în pământul galben au apărut gropi
de pari. dese. probabil de la o structură desfiinţată. marcată de nivelele de
dărâmătură 1nai sus menţionate.
Niveluri arheologice identificate

Nivel secol XVI (Planşa 19)
Unul dintre nivelurile arheologice identificate a apărut în caseta XIV
(Planşa 19). Aceasta a fost deschisă pe latura de vest a străzii. trasată paralel
cu casetele IV şi IX. pentru a se completa informaţiile referitoare la zidurile
observate anterior. în special pentru Z. 12.
Cercetarea a fost executată până la cota de 2.80 1n faţă de nivelul actual,
adâncime la care săpătura a fost restrânsă la un sondaj pentru cercetarea zidului
Z. 12. Până la această adâncime s-au găsit numai elemente ale culturii
n1ateriale - ceramică, sticlă. faianţă - din secolul al XIX-iea. La aproximativ
3.00 111 adâncime a apărut şi un nivel cu lemn putrezit, gros de 2-3 cn1. Nu
s-a putut observa nici o regulă de dispunere. Peste acest nivel şi sub eL
într-un păn1ânt lutos curat, au fost descoperite fragn1ente cera1nice databile
în secolul al XVI-iea - oale cu toartă. ulcior. oale cahlă - acestea fiind cele
n1ai vechi materiale arheologice surprinse în Pasajul Francez (nr. de
colecţie: 68. 69. 73. 74. 76-78. 81).
La -1. 90 1n adâncime faţă de nivelul actual de călcare. a apărut un
stâlp de lemn. înfipt vertical. cu diametrul de 28 cn1 şi o înălţime surprinsă
de 56 cm. Stâlpul de len1n se află la 78 cm. în linie dreaptă, de colţul zidului.
Stâlpul identificat este foarte probabil acelaşi găsit în săpăturile din anii '50
şi poziţionat între cele două schelete săpate atunci.
JYivel 1 (Planşa 22)
In Caseta L sub zona de cărămizi sparte, notate ca „nivel l "". s-a observat.
în profil. o dungă de culoare neagră (pigmenţi de cărbune). cu grosimea de
2-5 cm, care a fost surprinsă, de altfel, în toată caseta (Planşa 22/1).
JYivel 2 (Planşa 20)
In Caseta V, la -2, 70 m a apărut o „nivelare" solidă alcătuită dintr-un
strat de „mortar" gros de cca 1 O cm. Aceasta a fost surprinsă aproximativ pe
toată suprafaţa casetei. Nivelul de pavaj are aproximativ 7-8 cm şi este compus
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din mortar cu pietriş şi cărămizi fragmentare, de mici şi mari dimensiuni.
Spre sud a fost surprins pe o lăţime de 35 cm şi se extinde treptat spre nord,
ajungând până la 1,50 m. A fost surprins pe o lungime de 2,90 m. Acest
nivel stă pe un strat de pământ negru, omogen, compact, ce conţine puţină
cărămidă şi mortar.
JYivel 3 (Planşa 21)
In caseta XVIIL la nord de Z. 16, a apărut un pavaj format din
bolovani de râu, la -1,83 m faţă de nivelul trotuarului. Acest pavaj este
suprapus de nivelul de construcţie al zidului. Deasupra pavajului s-au
descoperit fragmente ceramice din secolul al XIX-iea.
Morminte
Pe strada Pasajul Francez erau semnalate descoperiri funerare încă din
anii '50, când D. V. Rosetti a putut cerceta trei morminte 12. Alte trei complexe
funerare au apărut şi în cercetările recente.
Ml (Planşa 23)
Mormântul notat M. 1 a fost identificat în caseta VII. deschisă la sud
de Z. 15. Dimensiunile casetei erau de 2,80 x 1,50 m. Scheletul a fost
surprins la cota de -1, 78 m faţă de nivelul actual de călcare.
Datorită faptului că partea superioară a scheletului intra în profilul
vestic al casetei, aceasta a fost extinsă pentru a se putea dezveli tot
mormântul. Groapa mormântului a fost săpată într-un nivel de dărâmătură,
moloz, praf de var, fragmente de cărămidă. Umplutura gropii era compusă
din pământ negru amestecat cu fragmente de cărămizi şi mortar. Groapa
avea o lungime de 88 cm şi o lăţime de 4 7 cm.
Scheletul, orientat V-E, a fost depus în decubit dorsal, cu capul pe
dreapta, privirea spre sud, picioarele flexate uşor pe partea dreaptă. Partea
superioară este completă, mâna stângă este îndoită pe bazin iar cea dreaptă
este întinsă pe lângă corp. Din partea inferioară se păstrează bazinul, oasele
de la călcâie, tibia stângă şi femurele.
În dreptul tibiei stângi s-a găsit o copcă de îmbrăcăminte.

M. 2 (Planşa 24)
În capătul sudic al casetei XIV, la -2,40 m faţă de nivelul actual de
călcare, într-un sol nisipos gri-gălbui, au fost identificate picioarele unui
schelet, aflat în decubit dorsal. Mormântul, ce avea o orientare aproximativ
12

Rosetti 1954, p. 242-243, fig. 49.
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V-E. a fost afectat de construcţia actuală. S-a păstrat piciorul drept în
întregime, cu degetele. iar din piciorul stâng s-a păstrat doar femurul. Pe
latura nordică. groapa a fost afectată de un stâlp de lemn, putrezit, care a fost
bătut probabil după înhumare. Umplutura gropii mormântului era formată
dintr-un pământ de culoare gri-cafenie cu o lungime de 85 cm şi o lăţime de
45 cm. Groapa a fost săpată într-un nisip galben. Nu a avut inventar.

M. 3
A fost surprins. în caseta XIV, la cota de -2,20 m faţă de nivelul actual
de călcare, la 10-15 cm de zidul Z. 14 şi la 1 cm de unul din cei patru
buşteni. S-au păstrat picioarele - tibie şi peroneu. oasele de la călcâi şi o
rotulă. Oasele se aflau pe un nivel de pietricele şi pământ. Nu a avut
inventar.
Cronologie
În absenţa inventarului funerar, doar pe baza relaţiilor stratigrafice.
putem aprecia că aceste morminte sunt anterioare secolului al XIX-iea.
Prezenţa lor în această zonă ar putea fi pusă în legătură cu existenţa
Puşcăriei. scheletele aparţinând unor condamnaţi din secolul al XVIII-lea ?
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CATALOGUL DESCOPERIRILOR
Caseta I
Farfurie adâncă: MMB - nr. colecţie 5; 1nv.
176919.
Condiţii de descoperire: caseta I, -1,58 m.
Descriere: buza lată, evazată, cu marginea teşită
pre exterior; acoperită la interior cu smalţ verde
deschis.
Decor: la interior o canelură sub marginea buzei şi
două cercuri concentrice incizate pe fund.
Material: pastă fină, de culoare cărămizie; cu mică
în compoziţie; ardere oxidantă.
Dimensiuni: H: 5,50 cm; 1 buză: 7,53 cm; GR
buză: 0,73 cm; D bază: 11,14 cm.
Stare de conservare: fragment, profil complet.
Datare: sec XIX.
Observatii: la exterior urme de ardere secundară.

---

---

Castron: MMB - nr. colectie 4.
Condiţii de descoperire: caseta I, -1,58 m.
Descriere: buza evazată, cu marginea subţiată şi
rotunjită; umăr profilat; pereţi arcuiţi; acoperit la
interior cu smalt verde deschis.
Decor: nu are
Material: pastă de lut fină, de culoare cărămizie;
ardere oxidantă.
Dimensiuni: GR buză: 0,50 cm; GR perete: 0,67 cm.
Stare de conservare: fragment buză şi umăr.
Datare: sec XIX.
Lighean: MMB - nr. colecţie 3.
Condiţii de descoperire: ca eta I, -1,5 m.
Descriere: buza evazată, delimitată la interior de
corp prin două nervuri orizontale; pereţi groşi,
arcuiţi; fund plat; acoperit la interior cu malt galben.
Decor: nu are
Material: pastă de lut fină, de culoare cărămizie·
cu mică în compoziţie; ardere oxidantă.
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Dimensiuni: GR buză: 0,68 cm; GR perete: 0,89 cm;
GR bază: 0,97 cm.
Stare de conservare: fragment partea inferioară.
Datare: sec XIX.

---

Cană: MMB - nr. colectie l.
Condiţii de descoperire: caseta I, -1,58 m.
Descriere: buza cu marginea rotunjită; pereţi drepţi;
acoperit la interior cu smalţ verde de chi şi la
exterior cu angobă albă.
Decor: la exterior buza marcată de o bandă de
smalţ verde deschis, de sub care porneşte o dungă
de smalt verde închis.
Material: pastă de lut fină, de culoare cărămizie;
ardere oxidantă.
Dimensiuni: GR buză: 0,56 cm; GR perete: 0,51 cm.
Stare de conservare: fragment buză.
Datare: sec XIX.
Oală cu toartă: MMB - nr. colectie 2.
Condiţii de descoperire: caseta I, -1,58 m.
Descriere: buza evazată, cu marginea teşită spre
exterior, cu o uşoară şănţuire la exterior i la interior
pentru capac; gât profilat; pereţi uşor arcuiţi; se
păstrează urma ataşului inferior al toartei, rotundă în
ecţiune; acoperită la interior cu smalţ verde olive şi
la exterior cu angobă albă şi smalţ verde pe buză.
Decor: în zona umărului două rânduri de incizii
orizontale executate cu rotiţa cu dinţi dreptunghiulari.
Material: pa tă de lut fină de culoare cărămizie;
ardere oxidantă.
Dimensiuni: l buză: 1,34 cm; GR buză: 0,89 cm;
GR perete: 0,53 cm.
Stare de conservare: fragment buză şi umăr.
Datare: ec XIX.

Caseta II

---

Castron: MMB - nr. colectie 6.
Condiţii de descoperire: ca eta n, -1,55-2,20 m.
Descriere: buza cu marginea rotunjită; umăr
profilat; pereţi evazaţi; acoperit la interior cu angobă
albă pe te care -a aplicat smalţ incolor.
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Decor: realizat la interior cu vopsea maro, ub
buză două linii şi pe pereţi un decor abstract
realizat cu gaiţa; la exterior o erie de caneluri
orizontale.
Material: pastă de lut fină, de culoare cărămizie;
ardere oxidantă.
Dimensiuni: 1 buză: 2,15 cm; GR buză: 0,60 cm.
Stare de conservare: fragment buză.
Datare: sec XIX.

---

Ulcior: MMB - nr. colectie 7.
Condiţii de descoperire: caseta II, -1,55-2,20 m.
Descriere: perete arcuit, prevăzut cu cioc de
scurgere; acoperit la exterior cu angobă albă şi smalţ
verde pe cioc.
Decor: nu are.
Material: pastă de lut fină, de culoare cărămizie;
ardere oxidantă.
Dimensiuni: GR perete: O 70 cm; D cioc: 2,372,65 cm.
Stare de conservare: fragment partea mediană.
Datare: sec XIX.

Caseta IV
Castron: MMB - nr. colectie
l l.
'
Condiţii de descoperire: caseta IV, -1,40-1,75 m.
Descriere: buza cu marginea rotunjită; umăr profilat;
urma unei tortiţe aplicate, deasupra umărului; pereţi
evazaţi; fund plat; acoperit la interior cu angobă
albă peste care -a aplicat smalţ galben.
Decor: pe buză şi pe perete două dungi late de smalţ
verde.
Material: pastă de lut fină, de culoare cărămizie;
ardere oxidantă.
Dimensiuni: H: 5,60 cm; GR perete: 0,7 l cm·
GR bază: 0,66 cm.
Stare de conservare: fragment, profil compl t.
Datare: ec XIX.
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Cană: MMB - nr. colecţie 9; inv. 176920.
Condiţii de descoperire: cas ta IV, -1,40-1,75 m.
Descriere: corp bitronconic, cu diametrul maxim în
partea inferioară a vasului; buza cu marginea
rotunjită; fund plat, profilat; acoperit la interior şi
pe buză cu smalţ galben şi la exterior cu angobă
albă.
Decor: la exterior, deasupra diametrului maxim o
serie de caneluri orizontale.
Material: pastă de lut fină, de culoare cărămizie;
ardere oxidantă.
Dimensiuni: H: 8,27 cm; GR buză: 0,40 cm;
GR perete: O,70 cm; D bază: 6,08 cm.
Stare de conservare: fragment, profil complet.
Datare: sec XIX.

---

---

I
I
I

I
I
I

Ceşcuţă: MMB - nr. colecţie 14.
Condiţii de descoperire: caseta IV, -1,40-1,75 m.
Descriere: buza uşor evazată, pereţi subţiri; se
păstrează urmele de la toartă.
Decor: pe marginea buzei acolade slab reliefate; în
zona mediană o bandă aurie orizontală încadrată de
două linii subţiri aurii; deasupra bazei o linie subţire
aune.
Material: porţelan.
Dimensiuni: Î: 5,33 cm; D gură: 5,66 cm; GR
buză: 0,29 cm; D bază: 3,14 cm.
Stare de conservare: toartă lipsă, buza puţin
ştirbită.
Datare: sec XIX.
Flacon: MMB - nr. colectie 18.
Condiţii de descoperire: caseta IV, -1,40-1,75 m.
Descriere: fragment de perete cu două caneluri
verticale.
Decor: nu are.
Material: ticlă verde emitransparentă.
Dimensiuni: GR perete: 0,35 cm.
Stare de conservare: fragment, partea inferioară.
Datare: sec XIX.
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Pahar cu picior: MMB - nr. colecţie 15; inv. 176921.
Condiţii de descoperire: caseta IV, -1,40-1,75 m.
Descriere: picior curt cu baza polifaţetată şi o parte
din peretele paharului, gros, polifaţetat.
Decor: nu are.
Material: cristal incolor, transparent.
Dimensiuni: GR perete: 0,36 cm; GR bază: 0,81 cm.
Stare de conservare: fragment.
Datare: sec XIX.

I
I
I

Pahar cu picior: MMB - nr. colecţie 17.
Condiţii de descoperire: caseta IV -1,40-1,75 m.
Descriere: pereţi groşi, uşor evazaţi, buza teşită drept;
se păstrează foarte puţin din piciorul subţire.
Decor: nu are.
Material: sticlă incoloră, transparentă.
Dimensiuni: GR perete: 0,33 cm; D picior: 1,95 cm.
Stare de conservare: fragment
Datare: sec XIX.

Caseta V
Castron: MMB - nr. colectie 23.
Condiţii de descoperire: caseta V, -2,30-2 50 m.
Descriere: buză cu marginea teşită uşor spre
exterior; umăr profilat; pereţi evazaţi, fund plat,
profilat; acoperit la interior cu smalţ galben-verzui.
Decor: pe pereţi pete de smalţ verde închis.
Material: pastă de lut fină, de culoare cărămizie;
ardere oxidantă.
Dimensiuni: Î: 7,40 cm; D gură: 20,70 cm; L buză:
2,82 cm; GR buză: 0,65 cm; GR perete: 0,53-1,06
cm; GR bază: 1,05 cm.
Stare de conservare: fragment, profil complet.
Datare: sec XIX.

---

Castron: MMB - nr. colecţie 24; inv. 176922.
Condiţii de descoperire: caseta V, -2,30-2,50 m.
Descriere: buză cu marginea te ită drept; umăr
profilat; pereţi arcuiţi; fund plat, profilat; acoperit la
interior cu malt, verde.
Decor: nu are.
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Material: pa tă de lut fină, de culoare cărămizie;
ardere oxidantă.
Dimensiuni: Î: 7,00 cm; L buză: 2,50 cm; OR buză:
0,55 cm· GR perete: 0,7 l cm; D bază: 9,02 cm.
Stare de conservare: fragment, profil complet.
Datare: ec XIX.
Oală cu toartă: MMB - nr. colectie 25.
Condiţii de descoperire: caseta V, -2,30-2,50 m.
Descriere: buză evazată cu marginea teşită oblic spre
exterior; gât profilat; pereţi uşor arcuiţi, acoperită la
interior cu malţ incolor şi pe buză cu smalţ verde
olive.
Decor: în zona umărului două benzi foarte late,
orizontale, redate cu humă albă.
Material: pastă de lut fină, de culoare cărămizie;
ardere oxidantă.
Dimensiuni: L buză: 2, 16 cm; GR buză: 0,80 cm;
GR perete:0,59 cm.
Stare de conservare: fragment, partea superioară.
Datare: sec XIX.

---

I
I
I

I
I
I

Oală cu toartă: MMB - nr. colectie 26.
Condiţii de descoperire: caseta V, -2,30-2,50 m.
Descriere: toartă lată, semicirculară în secţiune, e
prinde cu ataşul uperior de marginea exterioară a buzei.
Decor: nu are.
Material: pa tă de lut fină de culoare cărămizie;
ardere oxidantă.
Dimensiuni: L toartă: 3,00 cm; GR toartă: 0,76 cm.
Stare de conservare: fragment, partea uperioară.
Datare: sec XIX.
Ulcior: MMB - nr. colectie 27.
Condiţii de descoperire: caseta V, -2,30-2,50 m.
Descriere: toartă groasă, tubulară prevăzută cu
orificiu de curgere, acoperită în întregime cu malt
de culoare verde.
Decor: în jumătatea uperioară, pe margine, toarta
e te prevăzută cu alveole.
Material: pa tă de lut fină d culoare cărămizi ·
ardere oxidantă.
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Dimensiuni: L toartă: 4,09 cm; GR toartă: 2,98 cm;
D ext. orificiu: 2,70 cm.
Stare de conservare: fragment toartă.
Datare: sec XIX.
Caseta VIII

I
I
I

Castron: MMB - nr. colectie 33.
Condiţii de descoperire: caseta VIII, -1,70-2,1 O m.
Descriere: pereţi evazaţi; fund plat, profilat; acoperit
la interior cu smalt verde deschis.
Decor: nu are.
Material: pastă de lut fină, de culoare cărămizie, cu
mică în compoziţie; ardere oxidantă.
Dimensiuni: GR perete: l, 16 cm.
Stare de conservare: fragment, partea inferioară.
Datare: sec XIX.
Castron: MMB - nr. colectie 34.
Condiţii de descoperire: caseta VIII, -1,70-2,10 m.
Descriere: buză evazată, cu marginea ubţiată şi
rotunjită; pereţi evazaţi; acoperită la interior cu smalţ
verde olive.
Decor: nu are.
Material: pastă de lut fină, de culoare cărămizie,
cu mică în compoziţie; ardere oxidantă incompletă.
Dimensiuni: 1 buză: 1,66; GR buză: 0,58 cm;
GR perete: 0,62 cm.
Stare de conservare: fragment, partea superioară.
Datare: sec XIX.

---

Oală cu toartă: MMB - nr. colectie
31.
'
Condiţii de descoperire: caseta VIII, -1,70-2,10 m.
Descriere: buză evazată, în formă de guler, cu
marginea rotunjită; pereţi drepţi; acoperită la interior
cu smalţ verde olive şi la exterior, pe buză, cu malţ
verde de chi .
Decor: o bandă orizontală, din humă albă, pe te
care a fo t realizată o linie în val.
Material: pastă de lut fină, de culoare cărămizi , cu
mică în compoziţie; ardere xidantă incompletă.
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Dimensiuni: l buză: 1,30; GR buză: O, 4 cm·
GR perete: 0,62 cm.
Stare de conservare: fragment, partea uperioară.
Datare: ec XIX.

---

Oală cu toartă: MMB - nr. colectie 32.
Condiţii de descoperire: caseta VIII -1,70-2 l O m.
Descriere: buză evazată, cu marginea rotunjită; toartă
lată, emicirculară în ecţiune, ce e prinde cu ataşul
uperior de buză; acoperită la interior cu smalţ
verde olive.
Decor: nu are.
Material: pastă de lut fină, de culoare cărămizie;
ardere oxidantă.
Dimensiuni: 1 toartă: 4,13 cm; GR toartă: 1,28 cm;
GR perete: 0,53 cm.
Stare de conservare: fragment, partea superioară.
Datare: sec XIX.

Caseta IX
Castron: MMB - nr. colectie 39.
Condiţii de descoperire: caseta IX, -1,97-2,20 m.
Descriere: buză dreaptă, cu marginea rotunjită; pere�
uşor arcuiţi; fund plat; acoperit complet cu angobă
albă, peste care la interior -a aplicat malţ incolor.
Decor: realizat din smalţ cafeniu, pe buză trei linii
orizontale; în centn1 un decor abstract realizat cu
gaiţa şi mărginit de buline; din loc în loc au fost
aplicate pete de smalt verde.
Material: pastă de lut fină, de culoare cărămizie,
cu mică în compoziţie; ardere oxidantă.
Dimensiuni: H: 7, l O cm; GR perete: O,73-0,90 cm;
GR bază: 0,93 cm.
Stare de conservare: fragment, profil complet.
Datare: ec XIX.
Lighean cu trei picioruşe: MMB - nr. colecţi 37.
Condiţii de descoperire: caseta IX, - l ,97-2,20 m.
Descriere: buză evazată; pereţi groşi, evazaţi· fund
plat, cu picioruş de pijin, de fi rmă circulară gol la
interior.
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Decor: nu are.
Material: pa tă de lut fină, de culoare cărămizie,
cu mică în compoziţie; ardere oxidantă incompletă.
Dimensiuni: GR perete: 0,99 cm; GR bază:
0,99 cm; D ext. picioruş: 3,39 cm; GR picioruş:
0,83 cm.
Stare de conservare: fragment, partea inferioară.
Datare: ec XIX.
Lighean cu trei picioruşe: MMB - nr. colecţie 38.
Condiţii de descoperire: caseta IX, -1,97-2,20 m.
Descriere: buză lată, evazată, cu marginea teşită
cu o şănţuire pe mijloc; pereţi groşi, evazaţi; fund
plat.
Decor: la interior buză mărginită de câte o canelură,
în centru o serie de linii în val.
Material: pastă de lut fină, de culoare cărămizie,
cu mică în compoziţie; ardere oxidantă incompletă.
Dimensiuni: l buză: 5,96 cm; GR buză: 0,771,03 cm; GR perete: 1,33 cm; GR bază: 1,27 cm.
Stare de conservare: fragment, profil complet.
Datare: sec XIX.
Observaţii: urme de ardere secundară pe ambele
fete.

---

Lighean: MMB - nr. colecţie 36.
Condiţii de descoperire: caseta IX, -1,97-2,20 m.
Descriere: buză lată, evazată, cu marginea teşită cu
o şănţuire pe mijloc; pereţi groşi, evazaţi.
Decor: nu are.
Material: pastă de lut fină, de culoare cărămizie cu
mică şi microprundişuri în compoziţie; ardere
oxidantă incompletă.
Dimensiuni: l buză: 6,71 cm; GR buză: 0,71-1,09 cm;
GR perete: 1,04 cm.
Stare de conservare: fragment, partea uperioară.
Datare: ec XIX.
urme de ardere ecundară pe ambel
Observatii:
'
fete.
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Lighean cu trei picioruşe: MMB - nr. colecţie 35;
inv. 176917.
Condiţii de descoperire: ca eta IX, -1,97-2,20 m.
Descriere: buză lată, evazată, cu marginea teşită
pre exterior; pereţi groşi, evazaţi; fund plat, cu
picioruş de pij in, de formă circulară, gol la interior.
Decor: la interior, pe buză, o serie de linii în val.
Material: pa tă de lut fină, de culoare cărămizie,
cu mică în compoziţie; ardere oxidantă incompletă.
Dimensiuni: H: 14,40 cm; 1 buză: 4,70 cm; GR buză:
1,11-1,35 cm; GR perete: l ,06 cm; GR bază: 1,29
cm; D bază: 15 11 cm· D ext. picioruş: 3,00 cm; GR
picioruş: 0,95 cm.
Stare de conservare: fragment profil complet.
Datare: ec XIX.
Observatii: urme de ardere secundară la interior.
Caseta XIII

---

---

Farfurie: MMB - nr. colectie 47.
Condiţii de descoperire: caseta XIII, -1,30-1,80 m.
Descriere: pere� evaza�; fund plat; acoperit la interior
cu angobă albă, pe te care s-a aplicat malţ incolor.
Decor: motiv ab tract realizat din malţ cafeniu; din
loc în loc au fost aplicate pete de malţ verde de chi .
Material: pa tă de lut fină, de culoare cărămizie;
ardere oxidantă.
Dimensiuni: GR bază: 0,63 cm.
Stare de conservare: fragment, partea inferioară.
Datare: sec XIX.
Castron: MMB - nr. colectie 45.
Condiţii de descoperire: caseta XIII -1,30-1,80 m.
Descriere: pereţi evazaţi; fund plat, profilat;
acoperit la interior cu malt verde de chis.
Decor: la interior, două linii cafenii orizontale.
Material: pa tă de lut fină, de culoare cărămizie·
ardere oxidantă.
Dimensiuni: GR perete: 0,77 cm· GR bază: O 4 cm.
Stare de conservare: fragment, partea inferioară.
Datare: ec XIX.
Observatii:
urm de ardere ecundară la exterior.
'
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Cană: MMB - nr. colectie 42.
Condiţii de descoperire: caseta XIlI, -0,95-1,45 m.
Descriere: buză evazată, cu marginea rotunjită; umăr
profilat; acoperit la interior cu angobă albă şi smalţ
incolor şi la exterior cu smalţ verde olive.
Decor: la exterior o canelură pe umăr; pe buză o
bandă verde praz şi din loc în loc dungi verticale de
aceeaşi culoare.
Material: pastă de lut fină, de culoare cărămizie, cu
mică în compoziţie; ardere oxidantă.
Dimensiuni: GR buză: 0,66 cm; GR perete: 0,46 cm.
Stare de conservare: fragment, partea superioară.
Datare: sec XIX.
Tigaie: MMB - nr. colecţie 48.
Condiţii de descoperire: caseta XIII, extindere,
-2,15 m.
Descriere: coadă de formă tubulară, goală la interior;
acoperită cu smalţ verde olive pe toartă şi la
interior.
Decor: nu are.
Material: pastă de lut fină, de culoare cărămizie,
cu mică în compoziţie; ardere oxidantă.
Dimensiuni: D coadă: 3,23-4,58 cm.
Stare de conservare: fragment coadă.
Datare: sec XIX.

---

Pipă: MMB - nr. colecţie 46.
Condiţii de descoperire: caseta XIII, -1,30-1,80 m.
Descriere: de formă rotundă, cu bordura înaltă,
dreaptă, cu marginea teşită spre exterior; lustruită la
exterior.
Decor: două linii incizate în partea inferioară a
bordurii şi una dea upra găvanului; piciorul găvanului
mărginit de linii realizate cu rotiţa cu dinţi pătraţi.
Material: pastă de lut fină, de culoare ro iatică,
ardere oxidantă.
Dimensiuni: D gură: 2,38 cm; GR buză: 0,23 cm;
D găvan: 2,71 cm.
Stare de conservare: fragment.
Datare: ec XIX.
https://biblioteca-digitala.ro

336

Gheorghe MĂNU U-ADAM ŞT ANU şi colab.

Caseta XIV

--

---

---

-

Farfurie: MMB - nr. colectie 76.
Condiţii de descoperire: ca eta XlV, -3, l 0-3,20 m,
de sub nivelul de lemn putrezit.
Descriere: pansă, acoperită la interior cu smalţ
galben-verzui.
Decor: o linie incizată şi două dungi de malţ verde
închi .
Material: pa tă de lut fină, de culoare cărămizie;
ardere oxidantă.
Dimensiuni: GR perete: 0,56 cm.
Stare de conservare: fragment pansă.
Datare: sec XVI.
Farfurie adâncă: MMB - nr. colectie
, 65.
Condiţii de descoperire: caseta XIV, -2,00-2,60 m.
Descriere: pereţi evazaţi; fund plat, profilat; la
int rior acoperit cu angobă albă.
Decor: pe perete o dungă orizontală şi în centru un
cerc din smalt, verde deschi .
Material: pastă de lut fină, de culoare cărămizie;
ardere oxidantă.
Dimensiuni: GR perete: O 51 cm; D bază: 8,08 cm;
GR bază: 0,52-0,92 cm.
Stare de conservare: fragment, partea inferioară.
Datare: ec XIX.
Castron: MMB - nr. colectie 52.
Condiţii de descoperire: caseta XIV -1,30-1,75 m.
Descriere: buză evazată, cu marginea teşită drept;
pereti evazaţi; acoperit, la interior, cu malt maro.
Decor: la interior, pe buză o linie galbenă în val, pe
perete linii orizontale galbene întrerupte de o dungă
verticală neagră.
Material: pa tă de lut fină, de culoare cărămizie;
ardere oxidantă.
Dimensiuni: l buză: l ,33 cm; GR buză: 0,74 cm;
GR perete: O 59 cm.
Stare de conservare: fragment partea uperioară.
Datare: ec XIX.
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Castron: MMB - nr. colectie
' 49.
Condiţii de descoperire: caseta XIV, -1,30-1,75 m.
Descriere: pereţi evazaţi; fund plat; acoperit, la interior,
cu angobă albă peste care -a aplicat smalţ incolor.
Decor: în centru un motiv abstract realizat din malt'
cafeniu.
Material: pastă fină, de culoare cărămizie; ardere
oxidantă.
Dimensiuni: GR buză: 0,56-1,18 cm· GR perete:
0,88 cm.
Stare de conservare: fragment, partea inferioară.
Datare: sec XIX.
Castron: MMB - nr. colectie 66.
Condiţii de descoperire: ca eta XIV, -2,00-2,60 m.
Descriere: pereţi evazaţi; umăr profilat; fund plat,
profilat; acoperit, la interior, cu smalţ galben.
Decor: nu are.
Material: pa tă fină, de culoare cărămizie, cu mică în
compoziţie; ardere oxidantă.
Dimensiuni: GR perete: 0,96 cm; GR bază: 1,08 cm.
Stare de conservare: fragment, partea inferioară.
Datare: ec XIX.
Castron: MMB - nr. colectie
' 64.
Condiţii de descoperire: ca eta XIV, -2,00-2,60 m.
Descriere: pereţi arcuiţi; umăr profilat; fund plat;
acoperit, la interior, cu smalţ galben.
Decor: pe umăr un motiv abstract realizat cu gaiţa,
din malt cafeniu.
Material: pastă fină, de culoare cărămizie; ardere
oxidantă.
Dimensiuni: GR perete: 0,59 cm; GR bază: 0,94 cm.
Stare de conservare: fragment, partea inferioară.
Datare: sec XIX.
Cană: MMB - nr. colectie
' 51.
Condiţii de descoperire: ca eta XIV, -1,30-1,75 m.
Descriere: buză cu marginea îngroşată şi rotunjită;
pereţi drepţi; ub buză e vede urma ata ului uperior
al toartei; acoperit, la interior, cu angobă albă pe te
care -a aplicat malţ incol r şi la exterior cu malţ
cafeniu.
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Decor: nu are.
Material: pa tă de lut fină, de culoare cărămizie;
ardere oxidantă.
Dimensiuni: GR buză: 0,67 cm; GR perete: 0,52 cm.
Stare de conservare: fragment, partea uperioară.
Datare: ec XIX.

-----

---

Oală cu toartă: MMB - nr. colectie
' 77.
Condiţii de descoperire: ca eta XIV, -3,10-3,20 m,
de ub nivelul de lemn putrezit.
Descriere: buză lată, evazată, cu marginea rotunjită;
toartă în bandă, lată ce se prinde cu ataşul superior
sub buză.
Decor: nu are.
Material: pastă de lut fină, de culoare cărămizie
cu mică în compoziţie; ardere oxidantă.
Dimensiuni: GR buză: 0,45 cm· 1 toartă: 3,27 cm;
GR perete: 0,94 cm.
Stare de conservare: :fragment toartă cu buză.
Datare: sec XVI.
Oală cu toartă: MMB - nr. colectie 74.
Condiţii de descoperire: caseta XIV, -3, 10-3,20
m, de sub nivelul de lemn putrezit.
Descriere: buză lată, evazată, arcuită cu marginea
subţiată şi rotunjită, cu o şănţuire pe marginea
interioară.
Decor: la exterior, pe marginea buzei, două caneluri
orizontale.
Material: pastă de lut fină, de culoare cărămizie,
cu mică în compoziţie; ardere oxidantă.
Dimensiuni: GR buză: 0,40 cm.
Stare de conservare: :fragment buză.
Datare: sec XVI.
Oală cu toartă: MMB - nr. colectie 68.
Condiţii de descoperire: ca eta XIV, -2,93-3, l Om.
Descriere: buză lată, evazată arcuită cu marginea
ubţiată i rotunjită.
Decor: la exterior, pe margin a buzei, două caneluri
orizontale.
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Material: pa tă de lut fină, de culoare cărămizie,
cu mică în compoziţie; ardere oxidantă.
Dimensiuni: OR buză: 0,55 cm.
Stare de conservare: fragment buză.
Datare: sec XVI.
Observaţii: urme de ardere secundară pe ambele
fete.

---

---

Oală cu toartă: MMB - nr. colectie 73.
Condiţii de descoperire: caseta XIV, -3, 10-3,20
m, de sub nivelul de lemn putrezit.
Descriere: buză lată, evazată, arcuită, cu marginea
subţiată şi rotunjită; gât profilat; cu toartă lată,
aplatizată, ce e prinde cu ataşul uperior sub
marginea a buzei.
Decor: la exterior, pe mijlocul buză, un fascicol de
linii orizontale fin incizate.
Material: pastă de lut fină, de culoare cărămizie,
cu mică în compoziţie; ardere oxidantă.
Dimensiuni: 1 buză: 2,60 cm; GR buză: 0,53 cm;
1 toartă: 2,88 cm; GR toartă: 0,89 cm; GR perete:
0,35 cm.
Stare de conservare: fragment, partea superioară.
Datare: ec XVI.
Observaţii: urme de ardere secundară pe ambele
fete.
Pahar: nr. colectie 78.
Conditii de descoperire: caseta XIV, -3, l 0-3,20 m,
de sub nivelul de lemn putrezit.
Descriere: pereţi evazaţi, fund plat.
Decor: nu are.
Material: pastă de lut fină, de culoare cărămizie, cu
mică în compoziţie; ardere oxidantă.
Dimensiuni: GR perete: 0,55 cm; D bază: 4 15 cm.
Stare de conservare: fragment, partea inferioară.
Datare: sec XVI.
urme de ardere ecundară pe amb le
Observatii:
,
fete.
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Ulcior: MMB - nr. colectie 69.
Condiţii de descoperire: caseta XIV, -2,93-3,1O m.
Descriere: pan ă.
Decor: trei linii în val incizate, realizate pe te o
serie de dungi din humă, ilizibile.
Material: pa tă de lut fină, de culoare cărămizie,
cu mică în compoziţie; ardere oxidantă.
Dimensiuni: GR perete: O 58 cm.
Stare de conservare: fragment, partea uperioară.
Datare: ec XVI.
Cahlă borcan: MMB - nr. colectie 81.
Condiţii de descoperire: ca eta XIV, -3,30-3,90 m,
de ub nivelul de lemn putrezit.
Descriere: pereţi groşi, evazaţi, fund plat.
Decor: nu are.
Material: pa tă de lut fină, de culoare cărămizie,
cu mică în compoziţie; ardere oxidantă incompletă.
Dimensiuni: GR perete: O 92 cm; GR bază: O 85 cm.
Stare de conservare: fragment partea inferioară.
Datare: ec XVI.
Observatii: urme de ardere ecundară la exterior.
Sfeşnic: MMB - nr. colecţie 62.
Conditii de descoperire: ca eta XIV -2 30-3,45 m.
Descriere: fund drept de formă circulară, gol la
interior cu 1narginea teşită drept.
Decor: nu are.
Material: pastă de lut fină, de culoare cărămizie cu
mică în compoziţie; ardere oxidantă incompletă.
Dimensiuni: GR perete: 0,96 cm.
Stare de conservare: fragment, partea inferioară.
Datare: ec XIX.
Pipă: MMB - nr. colecţie 67.
Condiţii de descoperire: ca eta XIV -2,00-2,60 m.
Descriere: de formă rotundă cu bordura 1naltă,
polifat tată cu marginea uşor rotunjită.
Decor: pe bordură şi găvan rii de palm te r tund
vale mărginite în partea up rioară d linii radial ,
linii incizate· piciorul gamb i e delimit ază d
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găvan prin serii de câte două linii realizate cu rotiţa
dinţată; marginea exterioară a inelului este crestată.
Material: pastă de lut fină, de culoare roşiatică,
ardere oxidantă.
Dimensiuni: D gură: 3,37 cm; GR buză: 0,25 cm;
D găvan: 4,33 cm.
Stare de conservare: fragment.
Datare: ec XIX.

-----

---

Farfurie: MMB - nr. colectie
' 57.
Condiţii de descoperire: caseta XIV, -1,80-2,10 m.
Descriere: buza lată, cu margine ondulată larg.
Decor: motiv floral de culoare albastru - cobalt pe
fond alb.
Material: faiantă.
Dimensiuni: 1 buză: 4,21 cm; GR buză: 0,46 cm.
Stare de conservare: fragment din margine.
Datare: sec XIX.
Vas de dimensiuni medii: MMB - nr. colectie
' 53.
Condiţii de descoperire: caseta XIV, -1,30-1,75 m.
Descriere: bază de vas, plată, de formă circulară.
Decor: nu are.
Material: ticlă incoloră transparentă.
Dimensiuni: GR perete: 0,31 cm; D bază: 6,45 cm.
Stare de conservare: fragment.
Datare: ec XIX.
Solniţă: MMB - nr. colecţie 59; inv. 176918.
Condiţii de descoperire: caseta XIV, -1 80-2,1O m.
Descriere: vas de formă ovală, concav, cu fund
plat.
Decor: pereţii au caneluri, rezultând un aspect de
floare; în jurul bazei un şir de granule în relief.
Material: ticlă incoloră, tran parentă.
Dimensiuni: H: 1,29 cm; GR buză: 0,46 cm;
D bază: 2,49x3,82 cm.
Stare de conservare: lip a l/3.
Datare: ec XIX.
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Caseta XV

---

---

Castron: MMB - nr. colectie 83.
Condiţii de descoperire: ca eta XV, -1,70-2,00 m.
Descriere: pereţi arcuiţi; fund plat; acoperit, la
interior, cu smalţ maro.
Decor: la interior linii orizontale şi una fn val
realizate din malţ galben şi o dungă orizontală din
malt verde.
Material: pastă de lut fină, de culoare cărămizie;
ardere oxidantă.
Dimensiuni: GR perete: 0,66 cm; GR bază: 0,76 cm.
Stare de conservare: fragment, partea inferioară.
Datare: sec XIX.
Ulcior: MMB - nr. colectie 82.
Condiţii de descoperire: caseta XV, -0,80-1,50
m.
Descriere: pereti evazaţi· fund plat profilat; acoperit
la interior cu angobă albă pe te care s-a aplicat
smalt incolor.
Decor: două caneluri dea upra bazei.
Material: pastă de lut fină, de culoare cărămizie;
ardere oxidantă incompletă.
Dimensiuni: GR perete: 0,64 cm; D bază: 1O,17 cm.
Stare de conservare: fragment, partea inferioară.
Datare: ec XIX.

Caseta XVI

---

Castron: MMB - nr. colectie 89.
Condiţii de descoperire: ca eta XVI, -1,40-1,80 m.
Descriere: buză lată, evazată· acoperit complet cu
angobă albă, pe te care la interior -a aplicat malţ
incot r.
Decor: la interior pe marginea buzei două linii
orizontale de culoare cafenie.
Material: pa tă de lut fină, de culoare cărămizi
ardere oxidantă.
Dimensiuni: GR buză: O 77 cm.
Stare de conservare: fragm nt buză.
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Datare: ec XIX.
Castron: MMB - nr. colectie 88.
Condiţii de descoperire: ca eta XVI, - l ,30-1,60 m.
Descriere: buză lată, evazată; cu marginea teşită
drept şi ere tată; acoperită la interior cu smalţ verde
închis.
Decor: marginea exterioară a buzei este crestată.
Material: pastă de lut fină, de culoare cărămizie·
ardere oxidantă.
Dimensiuni: GR buză: 0,81 cm.
Stare de conservare: fragment buză.
Datare: sec XIX.
Ulcior: MMB - nr. colectie 90.
Condiţii de descoperire: caseta XVI, -1,401,80 m.
Descriere: toartă groa ă tubulară, goală la interior,
prevăzută cu orificiu de curgere, ce se prindea cu
ataşul uperior de gât, acoperită în partea superioară
cu smalt de culoare verde olive.
Decor: nu are.
Material: pastă de lut fină de culoare cărămizie,
cu mică în compoziţie; ardere oxidantă.
Dimensiuni: 1 buză: 3,79 cm; GR buză: 2,70 cm.
Stare de conservare: fragment toartă.
Datare: ec XIX.
Tigaie: MMB - nr. colecţie 90.
Condiţii de descoperire: caseta XVI, -1,401,80 m.
Descriere: fund plat, prevăzut cu picior înalt, de
formă triunghiulară; acoperită la interior cu malţ
verde olive.
Decor: nu are.
Material: pastă de lut fină, de culoare cărăinizie,
cu mică în compoziţie· ardere oxidantă incompletă.
Dimensiuni: GR perete: 0,59 cn1; GR bază: 1 O cn1;
1 picior: 2,89 cm; GR picior: l ,62 cm.
Stare de conservare: fragment bază.
Datare: ec XIX.
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Observatii: urme de ardere ecundară la exterior.
Sfeşnic: MMB - nr. colecţie 93.
Condiţii de descoperire: caseta XVI, -1,40-1,80 m.
Descriere: fund drept, de formă circulară, gol la
interior; picior înalt; acoperit la exterior cu smalţ
galben.
Decor: pe picior două nervuri orizontale; pete
aleatorii de smalt verde de chis.
Material: pastă de lut fină, de culoare cărămizie, cu
mică în compoziţie.
Dimensiuni: GR bază: 0,48 cm; D picior: 3,274,49 cm.
Stare de conservare: fragment, partea inferioară.
Datare: sec XIX.
Farfurie: MMB - nr. colectie 95.
Condiţii de descoperire: caseta XVI, -1,80-2, 1 O m.
Descriere: buza lată, cu marginea ondulată larg.
Decor: motiv vegetal de culoare bordeaux pe fond
alb.
Material: faiantă.
'
Dimensiuni: l buză: 3,70 cm; GR buză: 0,39 cm;
GR perete: 0,47 cm.
Stare de conservare: fragment buză.
Datare: sec XIX.

Caseta XVII

---

Castron: MMB - nr. colectie 99.
Condiţii de descoperire: caseta XVII, interior, 2,80-3,05 m.
Descriere: buză evazată, cu marginea rotunjită;
pereţi evazaţi; fund plat; acoperit, la interior, cu
smalt' maro.
Decor: la interior pete de smalţ galben şi o
canelură cub buză.
Material: pastă de lut fină, de culoare cărămizie;
ardere oxidantă.
Dimensiuni: H: 10,42 cm; GR buză: 0,88 cm· GR
perete: 0,93 cm; GR bază: 0,87 cm.
Stare de conservare: fragment, profil complet.
Datare: sec XIX.
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Observaţii: două fragm nte din care unul prezintă
urme de ardere ecundară.
Lighean: MMB - nr. colectie 98.
Condiţii de descoperire: caseta XVII, interior,
-2,80-3,05 m.
Descriere: buză evazată, cu marginea rotunjită;
umăr profilat; pereţi evazaţi; acoperit, la interior, cu
smalt maro.
Decor: la interior, pe buză şi partea uperi.oară a
peretelui, o erie de linii orizontale şi una in val,
realizate cu smalţ galben.
Material: pa tă de lut fină, de culoare cărămizie, cu
mică în compoziţie; ardere oxidantă.
Dimensiuni: 1 buză: 2,13 cm; GR perete: 0,67 cm.
Stare de conservare: fragment, partea isuperioară.
Datare: ec XIX.
Caseta XVIII
Farfurie: MMB - nr. colectie 100.
Condiţii de descoperire: ca eta XVIII -1,30-1,50 m.
Descriere: buză lată, evazată; pereţi evazaţi· fund
plat; acoperit la interior, cu smalt maro.
Decor: linie în val; la interior dungi alb-gălbui, ce
urmăre c circumferinta va ului.
Material: pastă de lut fină de culoare cărămizie;
ardere oxidantă.
Dimensiuni: GR buză: 0,67 cm; GR perete: 0,72
cm; GR bază: 0,86 cm.
Stare de conservare: fragment partea inferioară.
Datare: sec XIX.

---

Farfurie: MMB - nr. colectie
1 O t.
'
Condiţii de descoperire: ca eta XVIII, -0,90-1,32 m.
Descriere: pereţi evazaţi; fund plat, profilat·
acoperit, la interior cu malţ verde de chi .
Decor: pe uprafaţa pă trată linii cafenii ce
urmăre c circumferinţa va ului, în centnL o pirală.
Material: pa tă de lut fină, de culoar cărămizie
cu mică în compoziţie; ard re oxidantă.
Dimensiuni: R perete: O, l cm; O bază: l ,O cm.
https://biblioteca-digitala.ro

346

heorghe MĂNU U-ADAM ŞT ANU şi colab.

Stare de conservare: fragment partea inferioară.
Datare: sec XIX.
Cană: MMB - nr. colectie l 03.
Condiţii de descoperire: caseta XVIII, -1,301,50 m.
Descriere: buza cu marginea rotunjită· acoperită la
interior cu smalţ galben şi la exterior cu angobă albă.
Decor: nu are.
Material: pa tă de lut fină, de culoare cărămizie;
ardere oxidantă.
Dimensiuni: GR buză: 0,46 cm.
Stare de conservare: fragment buză.
Datare: ec XIX.

---

Oală borcan: MMB - nr. colectie 102.
Condiţii de descoperire: caseta XVIII, -0,90-1,32 m.
Descriere: toartă lată, semicirculară în ectiune,
aplatizată, ce se prinde cu ataşul superior ub buză
şi cu cel inferior în zona diametrului maxim; slip la
exterior.
Decor: nu are.
Material: pastă de lut fină, de culoare cenuşiu
închis la interior şi cenuşiu deschis la exterior, cu
mică în compoziţie; ardere reducătoare.
Dimensiuni: l buză: 3,53 cm; GR toartă: 1, l 9 cm;
GR perete: 0,76 cm.
Stare de conservare: fragment zona mediană
Datare: sec X.
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PASAJUL FRANCEZ STREET
Abstract
The archaeological excavation in 2 008 on Pasajul francez street
situated between Gabroveni and Covaci streets, allowed identifying several
XVIII th and XIX th buildings. Therefore, 18 trenches of variable size were
opened, according to the field findings.
Houses
Brick structures concentrate in the Northern part of the street
belonging to some buildings facing Gabroveni street, with courtyards in the
back. confined within walls, stretching all the way to Covaci street. Some 4
overlapped constructions were revealed in a scantily area (8 x 5 m). an
indication of building dynamic in the area. The foundations, with an average
thickness of 0,60 m. comprise baked bricks, tied together through sandy but
strong binder. These buildings did not have any cellar. For only one
foundation there were identified two vents, suggesting thus the existence of
a cellar. It was destroyed most probably during the construction of Pasajul
Francez street in the second half of the XIX th century.
In the Southern part, on a length of 6,55m, a massive building was
revealed. with a very neat brickwork, developing underneath Covaci street.
In the corner caught by the excavation a pillar also emerges, deepening
under the foundation leve 1. Partly, the building was also caught during the
excavations from the'50es, carried out by D.V. Rosetti, when it was dated to
the XVII th -XVIIII th centuries and assigned to the Royal Court ensemble. 1t
is doubtless earlier then the XIX th century ., for it isn't registered in any plan
of Bucharest.
Walls ofproperty demarcation
South from house 1 and 2, roughly to the middle of the street and North
from house 3, some remains of three walls for property demarcation emerged.
Drainage jacility
Towards the centre of the street, a rectangular structure (42 0 x 2. 70 m)
was discovered. On the Southern and Northern sides. below the
https://biblioteca-digitala.ro
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conten1porary levei of the building, two openings of OA 1 m width and O, 71
height. en1erged. The elevation of the foundation couldn 't be estimated, but
it exceeds the limit of the digging by about 3,30m from the current
pave111ent. We might be dealing with a drainage facility build at the same
ti111e with the street in the second half of the XIX th century.

Grave.,·
Three inhumation graves were also found, at a depth of 1,42 m (M 1)
and 2.20-2.40 m ( M2. M3) from the actual level of the pavement. The
individuals were deposited in normal anatomica] position, all of them
having W est ( skull) - East orientation. In M 1 the deceased had the lefi: hand
on the pelvis and the right hand stretched along the body.
Funcrary inventory is very poor. but a bronze hook which was found
in the best prescrved grave (M 1 ). The graves can be dated based on
stratigraphy and assigned to the XVIII th century.
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Planşa 1. Detaliu din planul Bucureştilor (A. R. Borroczyn, 1852).
Figure 1. Detail of the plan of Bucharest {A. R. Borroczyn, 1852).
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Planşa 2. Detaliu din planul Bucureştilor (D. Pappasoglu, 1871).
f
Figure 2. Detail oftheplan o Bucharest (D. Pappasoglu, 1871,.
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Figure 3. Detail o the ''Plan de Viile de Bucarest" (cca. 1880-1910).
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Figure 5. Overlapping of plans (Borroczyn 1852 şi JGA 1911) with Pasajul Francez Street.
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Figure 9. Aspects /rom the research o "House 1 ".
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Planşa 11. Aspecte din timpul cercetării „Casei 2".
Figure 11. Aspects from the research of "House 2 ".
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Planşa 12. Aspecte din timpul cercetării „Casei 3".
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Planşa 13. A pecte din Limpul cercetării zidurilor Z 15 şi Z l 6.
Figure 13. A pect from th re earch of wal! Z 15 and Z 16.
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Planşa 14. Aspecte din timpul cercetării zidurilor Z 7 şi Z 8.
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2
Planşa 15. A pecte din timpul cercetării căminului de apă i al zidurilor Z 9- Z 12
f
Figure 15. A pect /rom the resea rch o drainage faci Iity and wa II Z 9 - Z 12.
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Planşa 16. A pecte din timpul cercetării căminului de apă i al zidurilor Z 13 i Z 14.
Figure 16. A pect /rom the re earch of drainage faci/ity and wall Z 13 and Z 14.
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Figure 17. Aspects /rom the research of p;ts Gr. 1 and Gr. 2.
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Planşa 19. A pecte din timpul cercetării zonei cu piloţi ( l) ia nivelului de e ol XVI (2).
f
Figure 19. Aspect /rom the research ofarea with pile o wood (I) and xvt centwy leve/ (2).
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Planşa 20. Aspecte din timpul cercetării nivelului 2.
Figure 20. Aspects /rom the research of level 2.
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Planşa 21. Aspecte din timpul cercetării nivelului 3.
Fig ure 21. Aspects from the research of leve! 3.
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Planşa 22. A pecte din timpul cercetării ca et i l ( l) şi a ca et i IV (2).
Figure 22. A pectsfrom the re earch of trench 1 (I) and trench JV (2).
https://biblioteca-digitala.ro

'."'O

r

"T]

N

LegendA

Mor1ar
0 o<f1·78m

fi)
0

0

C]Ml

Cirlmidi
lplll1I

CJ Groapa lui M 1

q ij1,79 m

J2.c>J

, aO
Q

-1,84

Mortar

2

1
Fundaţia cl!dirii

e

Planşa 23. Aspecte din timpul cercetării mormântului 1: fotografie (1) şi desen (2).
Figure 23. Aspects from the research ofgrave 1: photo (1) and drawing (2).

https://biblioteca-digitala.ro

)(�
(;l
--..J
(;l

374

Gheorghe MĂNlJ U-ADAMEŞT ANU i colab.

1

Zid clAdirc actual4

,,
,,
I

,,,

Legendă

I

0M2
0 Groapa lui M 2

D

Stâlpputre'Lit
Groapa 3, pământ negru amestecat
cu lemne moderne

- Lemne moderne

D

Pilmânt galben

•I

.,

,I

2

-=

O

•- ==-•0,lm

Planşa 24. A pecte din timpul cercetării lui M. 2: fotografie (I) şi de en (2).
f
Figure 24. A pects /rom the research o grave 2: photo (1) and drawing (2).

https://biblioteca-digitala.ro

CER CETĂRI ARHEOLOGICE PREVEN TIVE ÎN SITUL
,,PASĂREA - LA SUD DE SAT", C OMUN A BRĂNEŞTI,
JUDETULILFOV
( descoperiri hallstattiene şi din secolul X d. Hr.)
Vasilica SANDU-CUCULEA

In anul 2008 în situl Pasărea „La sud de sat', Tarlaua 73, Parcela 269/2,
str. Calea Bucureşti (fostul De 269/1) s-au efectuat cercetări arheologice
preventive pentru construirea de noi case, pe două loturi vecine (Fig. 1 ):
lotul nr. 1, proprietate a doamnei Adina-Gabriela Pascu şi lotul nr. 2,
proprietate a familiei Laura şi Ion Tache. Aceste loturi sunt situate pe latura
vestică a sitului şi în partea vest-nordică a unui bot de terasă format de un
meandru al malului estic al râului Pasărea, în prezent terasat artificial.
Situl Pasărea ,,La sud de sar a fost descoperit în anul 1999 prin
cercetări arheologice de suprafaţă 1 efectuate pentru întocmirea docun1entaţiei
necesare avizării Planului Urbanistic General al comunei Brăneşti. Începând
din anul 2000 a fost cercetat şi prin săpături arheologice. în şanţuri sau
casete, realizate pentru turnarea fundaţiilor şi subsolurilor caselor care s-au
construit pe suprafaţa acestuia, cu care prilej au fost scoase la iveală vestigii
din epoca finală a bronzului, hallstattiene timpurii şi târzii, secolele III-IV şi
X d. Hr. 2
Pe lotul nr. 1, terenul coboară în pantă uşoară spre valea râului Pasărea.
pe direcţia SE-NV. Din cei 126,30 m2 afectaţi de fundaţiile casei, au fost
cercetaţi în săpătură 44,04 m2 . Au fost săpate manual 1O şanţuri cu lăţimea de
0,60 m şi adâncimile cuprinse între 1,40 m în colţul sud-estic, 1.1O m în colţul
nord-estic, 0,80 m în colţul sud-vestic şi 0,60 m în cel nord-vestic.
Cu câteva zile înainte de săparea şanţurilor pentru fundaţiile casei,
proprietara terenului, fără a ne consulta, a efectuat o răzuială mecanică, atât
pentru îndepărtarea vegetaţiei spontane abundente care acoperea �suprafaţa
viitorului amplasament, cât şi pentru orizontalizarea terenului. In părţile
1

Sandu-Cuculea 2005, p. 37-38.
Sandu-Cuculea 2005, p. 38-46; Mănucu-Adameşteanu, Bojică, Măgureanu 2006,
p. 92-93; Sandu-Cuculea 2007, p. 320-322; Mănucu-Adameşteanu, Pal incaş 2007, p. 73-88.
2
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sudică şi estică. mai înalte. răzuiala s-a făcut până la maximum 0.30 m
achîncimc şi a distrus stratul arabil. nivelul cultural al aşezării din secolul X
d. I Ir. şi în uncie locuri a ciupit din nivelul cultural hallstattian. Pc suprafaţa
astfel răzuită am găsit rare fragmente de la vase din secolul X d. Hr., bucăţi
de chirpici şi ceva mai multe fragmente de la vase hallstattiene. În partea
nord-vestică. mai joasă. a ainplasamentului, răzuiala pentru orizontalizare
nefiind necesară. nu a fost afectată configuraţia naturală a terenului. Acolo
s-a constatat următoarea situaţie stratigrafică:
- Strat arabil de 0.15-0,20 111 grosime din pătnânt tasat de culoare
cenuşie-negricioasă. în care s-au găsit antrenate rare bucăţi de chirpic.
fragmente de la vase din secolul X d. Hr. şi din pritna epocă a fierului
(I lallstatt):
- Strat negricios. foarte bine conturat. de 0,1O m grosime, care aparţine
aşezării din secolul X d. Hr.:
- Strat negricios-castaniu, de 0,20-0.25 m grosime (coboară până la
0.50-0.55 111 adâncime) în care s-au găsit fragmente ceramice hallstattiene.
bucăţi 111ici de tăciuni şi de lipitură de la pereţii arşi:
- Strat castaniu-negricios de circa 0,15-0.20 m grosime, cu foarte rare
bucăţi de cărbune şi de chirpic. antrenate din stratul hallstattian de deasupra:
Strat castaniu, steril arheologic. până la baza săpăturii.
Săpătura a interceptat nun1ai o groapă 111enajeră hallstattiană.
Pe lotul nr. 2. situat i1nediat la sud de lotul nr. 1, suprafaţa nu fusese
deranjată anterior. aşa încât săpătura s-a efectuat de la firul ierbii. Şi pe lotul
acesta terenul cobora uşor spre Pasărea, însă pe direcţia E-V. Stratigrafia
este asetnănătoare cu cca constatată la lotul nr. L cu excepţia stratului 2 (din
secolul X d. I-Ir.). care este 1nai gros. având 0.15 m.
Pentru construcţia casei a fost afectată suprafaţa de 1 71.40 m 2 , pe care
au fost săpate manual 9 şanţuri cu lăţimea de 0.50 m şi adâncimea cuprinsă
între O. 70 - 0,80 m. Suprafaţa cercetată arheologic a însumat 54.50 m 2 .
Pe traseul şanţurilor au fost interceptate: groapa unui bordei din
secolul X d. Hr. şi două locuinţe de suprafaţă hallstattiene.

Aşezarea din secolul X d. Hr
Pe lotul nr. 1 nu s-a interceptat nici un complex de locuire. Aşa cum
ain menţionat mai sus, pc suprafaţa deja răzuită mecanic şi în profilul
rezultat în unna acestei operaţii, aflat la circa 2 m nord de la gardul de pe
latura sudică a terenului, arn 111ai găsit puţine fragmente de oale, lucrate la
roată din pastă fină, arsă cenuşiu sau din pastă cu nisip, uneori şi cu rare
pietricele, care prin ardere aveau miezul cenuşiu şi exteriorul galben-cărămiziu
sau maroniu. Pe un fragment din zona gâtului şi umărului unei oale s-a
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păstrat decorul cu striuri orizontale şi în val (Fig. 8/2)3. O buză de oală avea
decor incizat în val atât pe marginea exterioară cât şi pe cea interioară a
vasului (Fig. 8/1). Puţinătatea materialului arheologic, constând numai în
câteva granule de chirpici, constatată în şanţurile din colţul nord-vestic al
amplasamentului casei, ne determină să considerăm că acolo a fost marginea
dinspre apă acestei aşezări.
Pe lotul nr. 2, în colţul nord-estic al săpăturii pentru fundaţii a fost
interceptată parţial groapa unui bordei.
Bordeiul nr. 1 (B 1) a fost surprins în şanţul estic pe 2,20 m lungime şi
în cel nordic pe 1,40 m (Fig. 3 şi 4/1). Partea superioară a gropii. respectiv a
umpluturii acesteia, s-a distins clar la 0.35 m, podeaua, neamenajată,
aflându-se la 0.90 m adâncime de la nivelul de călcare al terenului din anul
2008. In ambele profile ale şanţului estic am observat că pământul din
peretele sudic al gropii acestui bordei era ars la roşu. În schin1b. în şanţul
nordic al săpăturii arsura lipsea de pe peretele vestic al gropii.
Cuptorul a apărut pe şanţ la 0,36 m spre nord de la peretele sudic al
gropii bordeiului, între 0,50 şi 0,80 m adâncime. Situaţia planin1etrică şi
stratigrafică, chiar dacă parţială, arată că acesta fusese amenajat la distanţă de
pereţii gropii bordeiului, prin scobire într-un bloc de pământ cruţat. Pereţii lui
erau din pământ ars, pe I cm la roşu şi pe 3-5 cm grosime la roşu-cenuşiu.
Interiorul păstrat al cuptorului avea 0,25 m înălţime şi 0,65 m lăţime. Bolta
din pământ puternic ars era prăbuşită în interiorul cuptorului, unde bucăţile
mai mari sau mai mici erau amestecate cu un pământ negricios. Vatra şi pereţii
fuseseră lipiţi cu un strat subţire de lut, care prin ardere devenise cenuşiu.
Groapa bordeiului era umplută cu pământ negricios care conţinea mult
cărbune de lemn. câteva bucăţi de zgură de fier, două fragmente de la turte de
fier (Fig. 12/3), 1nai multe zone cu chirpici granulat. bucăţi arse din pământ
frământat cu pleavă şi puţine paie. carbonizate. care păstrau amprente de
nuiele cu diametrul de aproximativ 2 cm, puţine oase de animale între care se
află o coastă de bovideu şi fragmente de la vase din lut ars.
Faptul că numai în apropierea cuptorului pereţii gropii bordeiului sunt
arşi la roşu arată că incendiul a pornit de la cuptor şi a ars tot combustibilul
lemnos, care la momentul acela se găsea depozitat între el şi peretele
bordeiului. Pământul ars la roşu pe latura sudică a acestei gropi de bordei
este un indiciu că probabil şi pereţii gropii au fost căptuşiţi, cu o reţea din
nuiele împletite sau legate, susţinută de stâlpi, pari sau nuiele mai groase
înfipte în pământ, care prin temperatura degajată în timpul arderii lor au ars
şi pământul din pereţii gropii, ipoteza aceasta fiind susţinută de prezenţa
unor bucăţi de lipitură arsă cu amprente de nuiele.
3

Ilustraţia lucrării: grafică (creion/hârtie, tuş/calc), fotografică, precum şi prelucrarea
electronică a fost realizată de Vasilica Sandu-Cuculea.
https://biblioteca-digitala.ro

378

Vasilica SANDU-CUCULEA

Fragmentele de vase din lut sunt toate lucrate la roată. Cele din pastă
cu nisip (Fig. 8/5) sau din pastă cu rare pietricele (Fig. 8/4 şi 12/2). au
miezul negru şi exteriorul maroniu-negricios. Provin din corpul unor oale,
unele având ca decor pe umăr benzi de striuri orizontale şi în val.
În un1plutură s-au găsit şi fragmente de oale lucrate din pastă fină, arse
la cenuşiu şi decorate prin lustruire cu o piatră de râu. Lustruirea s-a făcut
orizontal pe suprafr1ţa exterioară a buzei şi gâtului (Fig. 8/6) sau cu linii
ve11icale înguste (ex. Fig. 8/3). Din aceeaşi pastă fină. arsă cenuşiu-negricios
este şi un frag1nent din corpul unui vas cu suprafaţa exterioară netezită orizontal
pe roată cu o paletă. apoi lustruită tot în sens orizontal (Fig. 8/7 şi 12/1 ).
În un1plutura acestui bordei s-a găsit un fragment din gâtul unei amfore
bizantine şi alte câteva. pe celelalte şanţuri.
Aşezarea hallstattiană
Pe lotul I a fost interceptată numai o groapă menajeră.
Groapa menqjeră (Gr 1 ). Un sector din ea. de 1.05 m lungime a
apărut pe traseul şanţului central nord-sud din partea estică a săpăturii. la
0.60 m nord de latura nordică a şanţului sudic (Fig. 2). În plan avea gura
ovală ( în reconstituire D = LI O x O, 90 m). iar în profil forma cilindrică şi
fundul uşor albiat. la 1.00 m adâncime faţă de nivelul de călcare de
dinaintea răzuielii n1ecanice. Pământul din umplutura ei era negricios
castaniu şi conţinea mai multe bucăţi de nuiele carbonizate şi de chirpici
dedlt nivelul cultural contemporan ei, precum şi rare fragn1ente din corpul
unor vase cu pereţii groşi. n1odelate dintr-o pastă cu cioburi pisate mare.
Din stratul cultural. mai ales între 0.40 şi 0.50 m adâncime, s-au
recuperat resturile arheologice cele mai bogate: un fragment dintr-o fusaiolă
(Fig. 6/7). numeroase bucăţi mici de nuiele carbonizate, câteva oase de
animale. n1ttlte frag1nente de vase din lut ars şi bucăţi de pământ, provenite
din pereţii arşi ai unei colibe (locuinţe de suprafaţă) neinterceptată de şanţuri,
dar aflată undeva. în irnediata apropiere. Unele dintre bucăţi. mai mari sau
1nai inici. sunt din lipitura exterioară a pereţilor. deoarece pe ele s-au păstrat
atât unnele nuielelor. cu D = 3-4 cm, cât şi o suprafaţă făţuită cu mâna.
Câteva bucăţi au în compoziţie pleavă.
Frag1nentele de vase au fost modelate cu mâna dintr-o pastă obţinută
din I ut fin an1estecat cu diverşi degresanţi (cioburi pisate, nisip. pietricele).
care adesea au fost combinaţi pentru a se obţine o mai mare stabilitate
plastică a pereţilor vaselor în timpul arderii. Din punct de vedere al
degresanţilor conţinuţi se disting mai multe specii de pastă ceramică:
Specia fină
Unele fragmente, între care unul dintr-un pahar (Fig. 5/4) sunt din lut
curat fin făinos, ars cărămiziu. La altele, cum este cazul unor fragmente
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provenind de la un castron (bol ?). ars negricios-maroniu (Fig. 6/5), din gura
şi puţin din gâtul unei căni maronii (Fig. 5/5), lutul fin a fost amestecat cu
cioburi pisate mărunt.
Specia cu cioburi pisate
Fragmentele de vase au exteriorul vasului cărămiziu sau maroniu,
interiorul cărămiziu, cărămiziu-cenuşiu iar miezul cărămiziu şi la cele mai
multe negricios-cenuşiu (Fig. 5/1 şi 11/4; Fig. 5/2 şi 11/2; Fig. 5/7 şi 11/3;
Fig. 5/8); (Fig. 6/3, 6, 9). Majoritatea provin de la vase cu pereţii groşi şi de
dimensiuni mijlocii spre mari. La unele dintre ele barbotina este rainoasă. Ca
elemente de decor au butonii (Fig. 5/7 şi 11/3; Fig. 5/8), brâul orizontal,
alveolat (Fig. 5/1 şi 11/4). combinat uneori cu butoni alveolaţi (Fig. 5/2 şi 11/2).
Specia cu cioburi pisate şi nisip rar
Au culoarea la exterior maronie-cărămizie cu zone cenuşii-negricioase.
Exen1plificăm cu: un fragment din partea superioară a unui castron (Fig. 5/3
şi 11/5) care are pe buza triunghiulară în secţiune crestături Îacute cu un
beţigaş şi sub buză buton alveolat şi brâu; un fragment de la o cană cu toarta
supraînălţată (Fig. 6/1). Alt fragment (Fig. 6/4) provine de la un vas de
dimensiuni mai mari.
Specia cu nisip şi rare pietricele
Din aceasta menţionăm un fragment dintr-un vas ars negricios, care a
fost găsit în şanţul sudic, la 0,50 m adâncime (Fig. 5/6 şi 11/1 ). Pe el s-a
păstrat un buton alungit orizontal decorat cu crestături romboidale. dedesubtul
căruia se află trei proeminenţe tronconice. Un alt fragment provine din
partea inferioară a unei căni cenuşii-negricioase cu zone maronii (Fig. 6/8).
Din analiza întregului lot de fragmente ceramice am constatat că la unele
predomină nisipul iar la altele pietricelele.
În concluzie amplasamentul casei Adina-Gabriela Pascu a surprins
spre partea de jos a pantei domoale a terasei înalte a pârâului Pasărea
marginea vetrei aşezării din secolul X d. Hr. Raritatea resturilor arată că
vatra acesteia se afla undeva mai sus, către platoul terasei înalte.
În ceea ce priveşte aşezarea hallstattiană s-a constatat că resturile ei se
găsesc până în apropierea muchiei dintre panta terasei înalte şi malul abrupt
spre lunca inundabilă.
Pe lotul nr. 2 şanţurile au interceptat două locuinţe de suprafaţă (Fig. 3).
Locuinţa nr. 1 (L. 1) a apărut în jumătatea răsăriteană a săpăturii.
Răspândirea resturilor era marcată de un pământ negricios care conţinea
bucăţi de cărbuni, mai multe lângă cuptor şi mai rare către periferia
perimetrului, de chirpici şi de pământ ars (lut frământat cu paie, pleavă şi
concreţiuni calcaroase) provenite din structura pereţilor făcuţi din vârghii şi
dispăruţi prin incendiere. Locuinţa de formă aproximativ ovală avea în
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reconstituire aproximativ 4.40 x 4,1O m. Podeaua neamenajată era la 0,60 m
achîncime de la nivelul de călcare al anului 2008.
Cuptorul a fost interceptat în şanţul central orientat EV. Sectorul
cercetat pe şanţ avea O. 90 m în profilul nordic (Fig. 1O) şi 1.23 m în cel
sudic (Fig. 4/2 şi 9). În interiorul cuptorului bolta era la 0,35 m adâncime în
peretele sudic şi la 0.50 1n în cel nordic al şanţului iar vatra la 0,65 m
adâncime. de la nivelul anului 2008. Pereţii erau lipiţi şi arşi la roşu pe 3-5
cn1, vatra pietrificată pe 5 mm, dedesuptul ei pământul fiind ars la roşu pe
5 cm grosin1e. Pe suprafaţa vetrei fusese aplicat un strat de lipitură de
circa 7-9 1nn1 grosi1ne, striată apoi cu un beţigaş în diverse sensuri (Fig.
12/5). Lipitura era străbătută de numeroase crăpături şi se desprindea
uşor de pe stratul de pământ-suport. Interiorul cuptorului era plin cu
pământ negricios care conţinea nun1eroase bucăţi de cărbune de lemn. În
pământul din cuptor. de deasupra sau de lângă el, precum şi în umplutura
locuinţei aferente s-au găsit fragn1ente de vase din toate speciile descrise la
lotul 1. dintre care an1 ilustrat cu unul dintr-o toartă din pastă fină cenuşie cu
pete maronii (Fig. 7/4). şi cu alte două (Fig. 7/2. 6) din pastă cu cioburi
pisate şi nisip rar şi cu barbotina de culoare galben-cărămizie. La 0,50 m est
de cuptor. pe acelaşi şanţ, la 0,60 m adâncin1e s-a găsit o lamă din silex (Fig.
7/8 şi 12/4).
Locuin{a nr. 2 (L. 2). A apărut in1ediat la sud de groapa B 1 din
secolul X d. I-Ir.. care i-a tăiat parţial suprafaţa. A fost surprinsă în şanţul
estic pe 1.80 111 lungin1e şi în cel intermediar EV pe 1 JO m. În profilul
secţiunii. resturile aflate între 0.35 şi 0.50 m adânci1ne erau dispuse sub forma
unei lentile care conţinea fragmente de vase din lut arse secundar şi foarte multe
bucăţi de părnânt ars ce păstrau amprentele bârnelor cu O = 5,5 cm, precum şi
al nuielelor din care fuseseră ridicaţi pereţii acestei locuinţe, distruse de un
puternic incendiu. Nu erau nici un fel de indicii că podeaua fusese amenajată.
Printre fragn1entele ceramice găsite n1enţionăm partea inferioară a unui vas
modelat cu rnâna din pastă cu cioburi pisate şi nisip rar (Fig. 7/7), de culoare
cenuşie-maronie şi din partea superioară a unei străchini din pastă cu nisip şi
foarte rare pietricele, arsă maroniu-negricios (Fig. 7/5).
Pe celelalte şanţuri, între 0,20 şi 0.45 111 adânci1ne s-au găsit puţine
fragmente din toate speciile ceramice hallstattiene prezentate mai sus, dintre
care am ilustrat câteva din cele din pastă cu cioburi pisate (Fig, 7/1 şi 12/
6) sau pastă cu cioburi pisate şi nisip rar (Fig. 7/3) decorate cu butoni şi brâu
alveolat.
Descoperirile tăcute în anul 2008 pe cele două loturi, arată că atât
vestigiile hallstattiene cât şi cele din secolul X d. Hr sunt răspândite şi în
această parte a sitului Pasărea "La sud de sat".
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Des recherches archeologiques de sauvetage dans le site
,,Pasarea - au sud du village", la commune Branesti,
Dept Ilfov (des decouvertes hallstattiennes et du X, apr. Ch.)

RESUME
Dans Ies mois aout et septembre de l'annee 2008 ont ete continuees les
recherches archeologiques preventives pour la construction de maisons sur
deux parcelles de terre (n° 1 et 2) situees sur la rue Bucarest. n° 33-35. dans
la partie de ouest du site Pasărea „La sud de saf'.
Sur la parcelle de terre n° 1 ies sections pour fondations ont intercepte
une seule fosse menagere hallstattienne (Gr 1) et dans les couches culturelles
ont ete trouvees rares materiaux archeologiques du X c siecle apres J. Ch. et
nombreux fragments de vaiselle hallstattienne.
Sur la parcelle de terre n° 2 Ies sections pour fondations ont intercepte
un hutte du X c siecle apres J. Ch. avec four (B 1) et deux habitations a
surface de l'epoque hallstattienne (L 1. L 2).
L'habitation n° 1 (L 1) avait le plancher non amenage a 0.60 n1
profondeur et un four en terre cuite dans la partie nord. Le four avait O.90 n1
large dans le profil nord et 1.23 m dans le profil sud de la section central sud
(large de 0.50 n1. orientee est-ouest) ou, la partie interieure de la voute îl y a
a 0.35 n1 profondeur et l'âtre a 0,65 m profondeur. Les murs etaient colles
dans interieur du four et cuites a rouge sur 3-5 cm grosseur. Aussi sur la
surface d'âtre etait fait adherer une couche de collage environ de 7-9 mn1.
L'âtre etait petrie sur 5 m1n grosseur.
L'habitation n° 2 a ete interceptee dans Ies sections est et central nord
(orientee est-ouest). La surface des ses restes a ete coupee dans la partie
nord par la fosse d'hutte du X c siecle apres J. Ch. Les restes archeologiques
trouves entre 0.35 et 0.50 m profondeur. au-dessus du plancher non
amenage sont constitues de frag1nents de vaiselle en terre cuite et un grand
nombre de morceaux en terre cuite gui gardent Ies empreintes des poutres
avec le dian1etre de 5,5 cm, ainsi que des verges dont a ete construite cette
habitation detruite d'un fort incendie.

https://biblioteca-digitala.ro

C R ET ĂRI A.RHEOLO ICE ÎN ITUL „PA ĂRE - LA UD DE SAT"

\

383

.,
.....

l �
Qi

III

.I .,

Qi,

I :

\�
\\"
LEGENDĂ
�

.......

. '··· -.

Perimetrul sitului Pasărea "La sud de Sat"

1. Terenul proprietate Adina-Gabriela Pascu
2. Terenul proprietate Laura şi Ion Tache

Figura 1. Plan cu încadrarea celor două loturi cercetate arheologic din
trada Calea Bucureşti, nr. 35-36 pe upra faţa ihtlui Pa ărea „La ud de at".
Figure 1. Plan avec l'integration des deux parcelles de terre cherchees archeologique,
situees dans la rue Calea Bucureşti, no 35-36, ur la surface du it Pa ărea „La ud de at ".
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Figura 2. Planul parţial al gropii menajere hallstattiene interceptată pe lotul nr. 1.
Figure 2. Le plan partiei de la fosse menag r e hallstatti nne
interceptee sur la parcelle de terre no 1.
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Figura 3. Planurile parţiale ale complexelor de locuire interceptate pe lotul nr. 2.
Figure 3. Les plans partiels de complexes d'habitation intercepte
sur la parcelle de terre no 2.
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Figura 4. Profilele complexelor de locuire interceptate pe lotul ru. -·
Figure 4. Les profils des complexes d'habiration intercepres
sur la parcelle de terre no 2.
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Figura 5.

eramică hall tattiană găsită în secţiunile de pe lotul nr. l.
Figure 5. Ceramique hallstattienne trouvee dans le ection
fouillee sur la parcelle de terre no 1.
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Figura 6. Ceramica halt tattiană găsită în ecţiunile de pe lotul or. 1.
Figure 6. Ceramique hafl tattienne decouverte dans le ection
fouillee ur la parcefle de terre no 1.
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Figura 7. Materiale arheologice hali tattiene găsite în ecţiunile de pe lotul nr. 2.
Figure 7. Fragment ceramique hali tattien trouve dans Ies ection
fouillee ur la parcelle de terre no 2.
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Figura 8. Fragmente ceramice din ecolul X d. Hr. ( 1-2 lotul nr. l · 3-7 lotul nr. 2).
Figure 8. Fragments ceramiques du Xe siecle apres J. Ch.
{l-2 la parcelle de terre no l; 3-7 la parcelle de terre no 2).
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Figura 9. Grund � i profilul sudic al cuptorului hall tattian din L. 1
ecţionat de un şanţ de fundaţie.

Figure 9. Plan et le profil ud dufaur hali tattien de l'habitation no 1

coupe par une section de fondation.

Figura 10. uptorul hall tattian din L. 1 (grund i profilul nordic .
Figure 10. Lefour hali tattien de l'habitation no 1 (plan et l profil nord).
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Figura 11. Fragmente ceramice hallstattiene de pe lotul l.
Figure 11. Fragment ceramiques hali tattien trouves ur la parcelle
de terre no 1.
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Figura 12. Materiale arheologice de pe lotul nr. 2:
1-3 din ecolul X d. Hr.; 4-6 hallstattiene.
Figure 12. Fragments archeologiques decouverts sur la parce/le de terre no 2:
1-3 du Xe iecle apres J Ch.; 4-6 hallstattien .
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EPOCA BRONZULUI PE TERITORIUL MUNICIPIULUI
BUCUREŞTI ŞI ÎN JUDEŢUL ILFOV
Stadiul cercetărilor
Cristian SCHUSTER
Investigaţiile arheologice în Bucureşti şi în zonele imediat apropiate
acestuia au permis. încă din prima treime a secolului trecut. identificarea
unor situri şi definirea unor manifestări culturale definitorii pentru epoca
bronzului din Muntenia şi nu numai. Exemple pentru Bronzul Timpuriu sunt
cercetările de la Glina. iar pentru Bronzul Mijlociu şi Târziu cele de pe
malurile râului Colentina. mai exact ale salbei de lacuri antropice de pe
cursul său, în special lacul Tei.
Judeţul Ilfov şi Bucureştiul au beneficiat, atât în perioada interbelică,
cât şi ulterior. după cea de-a doua Conflagraţie Mondială. chiar până în
zilele noastre de o atenţie sporită din partea arheologilor. Din păcate,
majoritatea săpăturilor au avut un caracter de salvare. de aici. uneori, şi
imaginea incompletă cu privire la tipul de aşezare, la complexe şi cultura
materială. Tot atât de adevărat este şi faptul că, nu toate rezultatele
cercetărilor în teren au fost publicate sau, dacă au văzut lun1ina tiparului.
au fost prezentate numai trunchiat. Astfel că o bună parte din materialele
arheologice se găsesc încă nevalorificate ştiinţific în depozitele diferitelor
instituţii.
Comunităţile din epoca bronzului au folosit pentru ridicarea de aşezări
majoritatea formelor de relief întâlnite pe teritoriul Bucureştiului şi în
judeţul Ilfov. Evident că majoritatea au fost identificate în locuri aflate în
apropierea unor cursuri de ape, lacuri, bălţi sau izvoare. Au fost preferate
zonele ferite de inundaţii. deci un pic mai înalte faţă de ,.lumea'"
înconjurătoare şi protejate oarecum natural prin văi adânci, pante abrupte,
mlaştini etc. Odată epuizate unele areale, comunităţile căutau noi locuri
pentru animale. Aceasta a făcut ca urmele aşezărilor să fie nun1eroase,
uneori în acelaşi spaţiu limitat. Probabil tipul de economie, cu precădere
creşterea animalelor, şi-a pus amprenta asupra acestui proces.
Terasele înalte ale unor ape curgătoare, cum sunt, de exemplu, cea din
dreapta Dâmboviţei, a fost locuită de comunităţile Bronzului Timpuriu,
https://biblioteca-digitala.ro
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cultura Glina, de la Militari-Câmpul Boja, Roşu (pl. 1/1) şi Ciurel 1• Acest tip de
amplasan1ent are numeroase analogii în Muntenia (Mihăileşti-Tufa, Varlaam,
Mironeşti-Coastă, Conac şi Malul Roşu, Milcovăţ-La Dig, Letca Veche. Schitu
La Conac şi Gaura Despei)2 şi în Oltenia (Bârseşti, Govora Sat-Runcuri.
Călina/. O bună parte dintre siturile Bronzului Mijlociu şi Târziu, ale culturii
Tei, au fost şi ele identificate pe terasele înalte ale râurilor: Bucureşti-Giuleşti
Sârbi. Dealul Piscului. Fundenii Doamnei. Căţelu Nou (pl. 1/2), Lunca Bârzeşti,
Tânganu-Autostradă. Butimanu.i . Din Muntenia pot fi amintite ca locuri de
ridicare ale aşezărilor. în special. terasele înalte ale Argeşului (Mihăileşti
Pod II. Mihăileşti-Tufa, Adunaţii-Copăceni-Dăneasca. Mogoşeşti, Mironeşti
Coastă. La Panait, Conacul lui Palade i Malul Roşu, Izvoarele-Valea
Coşcova) şi Câlniştei (Schitu-Gaura Despei, La Conac) :'i .
Terasa mijlocie/joasă a fost preferată de grupurile de epoca bronzului.
ale culturilor Glina şi Tei, de la Bucureşti-Pipera, Cernica, Brăneşti.
Băneasa, Otopeni şi Greci6. Acest tip de aşezare a fost documentat şi în alte
părţi ale Munteniei (Bila-La Tutun, Schitu-Lângă Măgura lui Boboc,
Floreşti Stoeneşti-Staţia de Pompare, Letca Veche-La Pădure, Bolintin Vale,
Crivina. Vărăşti, Piţigaia-La Biserică, Drăgăneşti-Olt-Carieră, Căscioarele
Cătălui şi Mănăstirea Cătălui)7, dar şi în Oltenia (Preajba pe pârâul Cârcea.
Govora Sat, Căzăneşti-Cărămidărie, Arsanca, Buleta, Brăneţ pe Olt sau
apele sale secundare) 8.
Urme din Bronzul Timpuriu, Mijlociu şi Târziu au fost surprinse şi pe
unele tell-uri eneolitice, cum sunt cele de la Tânganu şi aşezarea eponimă a
culturii Glina 9 . Prezenţa unor grupuri din epoca bronzului pe fostele tell-uri.
a fost confirmată şi în alte zone, cum sunt cele la sud de Argeş, la Bila
Măgura II şi Măgura III, Schitu-Măgura lui Boboc, Tangâru şi Vlad Ţepeş.
Trebuie spus însă, că, în multe cazuri, locuirea este sporadică, vestigiile
descoperite fiind puţin numeroase, la fel şi complexele.
Toate aşezările din epoca bronzului din judeţul Ilfov şi Bucureşti fac
parte din categoria celor nefortificate, deschise. Tot atât de adevărat este că,
1

Negru, Schuster I 997; Schuster, Negru 1999; Schuster, Negru 2006; Schuster, Negru
2009; Schuster 2000b.
2
Schuster 1997a; Schuster, Popa 2000; Schuster, Popa 2008; Schuster, Popa 2009;
Schuster, Fântâneanu 2005.
3
Schuster, Fântâneanu 2005.
4
Leahu 2003, cu lit.; Schuster, Fântâneanu 2005, cu lit.; Sandu 2007, p. 187 şi pi. 1-11.
5
Schuster I 997a, cu lit.; Schuster 2005; Schuster, Popa 2007; Schuster, Popa 2008.
6
Schuster, Fântâneanu 2005; Schuster 2005.
7
Schuster 1997a; Schuster, Popa 2009; Schuster, Fântâneanu 2005.
8
Schuster 1997a; Schuster, Fântâneanu 2005.
9
Nica, Schuster, Zorzoliu I 995.
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multe dintre ele. dacă le judecăm în contextul cadrului natural din vremea
lor. au beneficiat de elemente de fortificare naturală. De asemenea şi
stratul/straturile de cultură sunt mai puţin consistente şi numărul
complexelor nu este chiar mare. Puţine se ştiu vizavi de dimensiunile reale
ale aşezărilor. de structura lor internă, de arealul destinat construcţiilor, cât
şi de cel folosit pentru adăpostirea animalelor. Evident această apreciere se
bazează pe actualul stadiu al cercetării, majoritatea investigaţiile au fost, aşa
cum am menţionat. de salvare. sau altele sistematice. dar de amploare restrânsă.
Construcţiile culturii Glina, descoperite în Bucureşti şi în judeţul Ilfov.
au fost multe de tipul celor de suprafaţă, fiind folosite, foarte probabil,
numai ca locuinţe. O analiză a acestui tip de adăpost al comunităţilor Glina
de pe întregul lor areal de răspândire, ne arată că, majoritatea acestora au
avut o formă greu clar detectabilă astăzi pe cale arheologică. Probabil cele
mai multe fuseseră rectangulară cu colţurile uşor rotunjite ( de exemplu
Greci. Bucureşti-Ciurel şi Militari-Câmpul Boja). Excepţie nu fac nici alte
zone din Muntenia (Drăgăneşti-Olt-Corboaica. Crivăţ. Odaia Turcului.
Căscioarele-Cătălui şi Mănăstirea Cătălui) şi Oltenia (Govora Sat-Runcuri,
Ostrovul Corbului)10• În unele aşezări au fost găsite şi resturile unor case
ovale (Căscioarele-Cătălui) sau dreptunghiulare/pătrate (Brăneţ)11•
Dimensiunile construcţiilor au fost modeste. intrând în categoria
celor mici şi mijlocii (Bucureşti-Glina şi Militari-Câmpul Boja) 12 . De altfel,
aproape toate con1plexele de locuit din arealul culturii Glina. au făcut
parte din această categorie (alte exemple la Crivăţ, Odaia Turcului. Branet).
Mai mari au fost construcţiile de la Mihăileşti-Tufa, Căscioarele-Cătălui.
Drăgăneşti-Olt-Corboaica şi Branet 13.
Toate construcţiile de suprafaţă au fost ridicate în aceeaşi tehnică 14•
Pe un schelet din lemn şi î1npletituri de nuiele s-au aplicat straturi dintr-un
amestec de lut. paie tocate şi, uneori, pleavă. Dacă în cazul unor locuinţe
mai mari, masa de chirpici se dovedeşte mai însemnată, în cel al colibelor cu
pereţii subţiri, pomosteala a fost în cantitate mai redusă.
Au putut fi cercetate şi o serie de bordeie (semibordeie) atât pe
teritoriul Bucureştiului, la Lunca Bârzeşti. Ciurel (pl. II/I). Căţelu Nou,
Mihai Vodă, Dudeşti. Militari-Câmpul Boja, Fundeni şi Roşu, dar şi în afara
acestuia şi a judeţului Ilfov, la Udeni, Crivăţ, Căscioarele-Cătălui. Călugăreni,
Morăreşti 15• Unele dintre bordeie au avut o formă ovală/rotundă, altele au
10

Roman 1986; Roman 1998; Schuster, Fântâneanu 2005.
Ulanici 1981; Ulanici 1983; Nanu 1989;.
12
Schuster 1997a, p. 39.
13 Ulanici 1981, p. 20; Ulanici 1983, p. 23; Nanu 1989, p. 38; Schustcr 1997a, p. 39.
14
Schuster 1997a, p. 39 sq.
15
Schuster 1997a; Schuster, Fântâneanu 2005.
11
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rost rectangulare sau semănând cu cifra „8". Dimensiunile lor s-au dovedit a
fi modeste. Astăzi este evident că locuinţele adâncite au fost folosite în toate
fazele culturii, nu nun1ai în cea de început cum au crezut unii dintre
. · . 16
specia 1 işti
.
În general. puţine construcţii au fost dotate cu instalaţii de combustie
(Greci). Vetre au fost documentate şi în casele din aşezările Glina din afara
Bucureştiului şi judeţului Ilfov, la Căscioarele-Cătălui, Odaia Turcului,
Şerbăneşti, Drăgăneşti-Olt-Corboaica, Branet Morăreşti, Govora Sat
Runcuri. Rân1nicu Vâlcea-str. Calea lui Traian, Ţeica 17 . În general acestea
erau de din1ensiuni n1ici (laturi cu lungimi maxime sub un metru) sau
n1ijlociu (între 1,00-1,50 m). Dar au fost descoperite şi alte mari, cum a fost
cea de 2,60x2,00 m de la Şerbăneşti.
La Bucureşti-Glina au fost descoperite vetre de foc exterioare. Astfel
de instalaţii au fost găsite şi la Schitu-La Conac şi Arsanca. Fără a putea
afirn1a cu certitudine, creden1 că vetrele exterioare au fost folosite de mai
n1ulte fainilii sau „gospodării''. Vatra de la Greci a fost amplasată direct pe
solul preistoric. Astfel de instalaţii s-au găsit şi la Schitu-La Conac, Odaia
Turcului. Drăgăneşti-Olt-Corboaica, Şerbăneşti şi Morăreşti 18•
În general. pentru grosul vetrelor de foc, fie ele de interior sau de
exterior. se presupune că au avut rost menajer 1 9• pentru prepararea hranei şi,
acelea din locuinţe, pentru încălzit. Excepţii pot fi, de exemplu, vatra din
Locuinţa 1 O de la Branet lângă care au fost descoperite anumite artefacte (o
rotiţă de car şi un toporaş votiv. lucrat din lut fin), care, eventual. ar putea
indica şi un alt rost posibil vrernelnic, conjunctural, de vatră de cult, al
respectivei instalaţii de cornbustic. Unele se1nne de întrebare ridică şi Vatra
5 din Casa 4 de la Schitu-Gaura Despei, lângă care s-a identificat un
recipient de n1ari dirnensiuni. un altul în miniatură şi un idol zoomorf.
La Bucureşti-Căţelu Nou şi Militari-Câmpul Boja au fost cercetate
rnai inuite gropi menajere. Fonnele gropilor din mediul Glina au fost
tronconice/trapez. bitronconice/pară şi cilindrice. Gropi au fost descoperite
şi la Schitu, Mihăileşti-Tufa, Varlaan1, Drăgăneşti-Olt şi Morăreşti.
Casele de suprafaţă Tei din judeţul Ilfov şi Bucureşti au analogii în
toată aria de răspândire a culturii şi în alte culturi din Bronzul Mijlociu şi
Târziu din Rornânia20. Astfel. dintre acelea reduse ca mărime, fără a li se
putea stabili exact dimensiunile, au fost cercetate la Bucureşti-Dealul
Văcăreşti, Lunca Bârzeşti-Punctul 2, Giuleşti-Sârbi, Fundenii Doamnei,
I<, Comşa 1991.
Schuster 1997a; Schuster, Fântâneanu 2005.
18
Schuster 1997a, p. 44; Schuster, Popa 200 l, p. 36.
1
') Schuster, Fântâneanu 2003, p. 12.
20
Vezi Schuster, Popa 2000, p. 26 sq. cu lit.; Crăciunescu 2005, p. 174.
17
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Căţelu Nou (pl. 11/2) şi Tânganu-Autostradă21 . Cele de dimensiuni mai mari
au fost documentate la Bucureşti-Văcăreşti-Sectorul A şi Băneasa, Chitila
Cărămidărie22 . Probabila destinaţie a caselor de acest tip a fost de locuinţă.
Resturile acestor case au arătat că tehnica lor de construire a fost una
relativ simplă şi uzuală în Preistorie, fiind identică, aşa cum am văzut mai
sus, şi Bronzului Timpuriu, culturii Glina. Pereţii au fost realizaţi dintr-o
împletitură de nuiele, care era ,,ţesută" pe un schelet de lemn, lucrat din pari
nu prea groşi, ale căror urme nu au putut fi însă surprinşi în sol (gropi de
par), ci numai în bulgării de chirpici. Ulterior, pereţii au fost pomostiţi cu un
strat de lut, în care s-au introdus resturi vegetale (paie tocate. pleavă,
bălegar). În unele cazuri, casele au fost prevăzute cu podine din lut galben
bine bătătorit, iar acoperişul a fost lucrat, foarte probabil, din stuf sau alte
plante de baltă, dovadă fiind straturile de cenuşă rezultate în urma
incendierii complexelor. O parte dintre construcţiile din mediul Tei erau
prevăzute cu vetre: Bucureşti-Fundenii Doamnei, Greci. Chitila
Cărămidărie. Alte vetre, în schimb, au fost realizate în afara complexelor, de
exemplu la Bucureşti-Giuleşti-Sârbi23.
Analogii pentru gropile menajere Tei din judeţul Ilfov şi Bucureşti
(Bucureşti-Militari-Câmpul Boja. Fundenii Doan1nei, Giuleşti-Sârbi. Căţelu
Nou şi Lunca Bârzeşti, Tânganu-Autostradă) au putut fi stabilite cu altele
din aria de răspândire a culturii, de exemplu de la Vâlcele24. Gropile au avut
diferite forme (cilindrice, de clopot), ceea ce ne arată că nu exista o regulă în
săparea acestora. Gropi de provizii au fost documentate la Chitila
Cărămidărie şi Bucureşti-Lunca Bârzeşti, ambele de forn1a unui clopot25.
Grosul materialului arheologic din siturile epocii bronzului din Ilfov şi
Bucureşti îl reprezintă vestigiile lucrate din lut. Această materie primă, uşor
accesibilă diferitelor comunităti.
a fost folosită, în an1estec cu diferite alte
'
materiale - nisip, pietricele de mărimi diverse, bobiţe de calcar, uneori
ceramică pisată, resturi vegetale, introduse nemijlocit sau prin intermediul
fecalelor animalelor, la obţinerea, împreună cu apă, a unei paste, care a
permis finisarea pereţilor şi podinelor construcţiilor (destinate locuirii sau
având rost de anexe). Tot din lut, la care s-au adăugat, după caz. pietre sau
cioburi ceramice, s-au lucrat şi instalaţiile de combustie.
Dacă pentru aceste munci cu lutul nu trebuiau abilităţi deosebite, pentru
modelarea ceramicii în schimb, au existat, poate în fiecare comunitate,
Leahu 1963b, p. 221; Leahu 1963c, p. 340; Leahu 1965, p. 28; Turcu, Ciuceanu 1992,
p. 196 sq.; Sandu 1992, p. 170; Sandu 2007, p. 189.
22
Rosetti 1932, p. 11 sq.; Boroneanţ 1981, p. 196, 20 I; Ţico 1982, p. 250.
23 Schuster 2005, p. 120 cu lit.
24
Schuster, Popa 2000, p. 33 cu lit.; Schuster 2005, p. 118 sq. cu lit.; Sandu 2007, p. I 89.
25
Schuster, Popa 2000, p. 34 cu lit.; Schuster 2005, p. I 19 cu lit.
21
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persoane cu .,.calificarea" necesară. Este greu de spus cărui sex i-au aparţinut
persoanele care au lucrat ceramica. Pe o greutate Tei de la Tânganu
Autostradă au putut fi recunoscute amprente digitale26. Să fie ale unei femei?
Ceramica Bronzului Timpuriu, cultura Glina (pi. V, VI), se poate
în1părţi, în general, după compoziţia pastei, în trei categorii majore27 :
grosieră, semigrosieră şi fină. Ca forme au fost identificate în siturile din
Bucureşti şi judeţul Ilfov, dar şi în restul ariei de răspândire a culturii28, vase
sac (Bucureşti-Roşu, Cariera de Nisip a I.T.B.. Glina, Militari-Câmpul Boja
şi Ciurel. Greci), borcane (Bucureşti-Cariera de Nisip a I.T.B., Ciurel.
Militari-Câmpul Boja şi Dudeşti), ,.ghivece de flori" (Bucureşti-Roşu,
Militari-Câmpul Boja, Ciurel, Cariera de Nisip a I.T.B. şi Glina), recipiente
globulare (Bucureşti-Roşu. Glina, Militari-Câmpul Boja, Ciurel şi Dudeşti).
bitronice (Bucureşti-Dudeşti, Greci), amfore şi amforete (Bucureşti-Roşu.
CiureL Glina şi Militari-Câmpul Boja, Greci). castroane (Bucureşti-Roşu.
Militari-Câmpul Boja, Dudeşti. Căţelu Nou, Glina şi CiureL Greci). străchini
(Bucureşti-Roşu, Militari-Câmpul Boja, Ciurel şi Căţelu Nou, Greci).
farfurii (Bucureşti-Roşu), boluri (Bucureşti-Militari-Câmpul Boja şi Dudeşti).
askoi (Bucureşti-Ciurel şi Glina), căni (Bucureşti-Militari-Câmpul Boja.
Glina. Ciurel şi Roşu), ceşti (Bucureşti-Glina, Cariera de Nisip a I.T.B. şi
Roşu, Popeşti Leordeni, Greci), pahare (Bucureşti-Militari-Câmpul Boja.
Roşu şi Glina, Greci), strecurători (Bucureşti-Ciurel), capace (Bucureşti
Roşu), piese în miniatură (Bucureşti-Militari-Câmpul Boja).
Diferitele categorii de recipiente erau, după caz, prevăzute cu torţi în
bandă (îngustă, lată), tubulare, mosoare neperforate sau .,urechiuşe'' cu
perforaţii, apucători (conice. tronconice, I ungi. în formă de „şa''). O parte
din vase au fost decorate cu ornamente plastice (brâuri simple, crestate sau
alveolate, segmente de brâuri, ,,potcoave", coaste verticale) sau/şi adâncite
(găuri-butoni, practicaţi din interior spre exterior sau invers, cercuri, alveole,
crestături etc.).
La fel ca şi pentru Bronzul Timpuriu, cultura Glina, grosul materialului
arheologic recuperat din siturile Tei investigate în judeţul Ilfov şi în Bucureşti.
este reprezentat de „obiecte" lucrate din lut. Resturile de la case confirmă
rolul lutului în activitatea de construcţie a oamenilor din Bronzul Mijlociu şi
Târziu. Iar ceramica importanţa acestei materii prime în viaţa cotidiană.
Tot de trei categorii, grosieră, semifină şi fină, după ingredientele din
pastă, se poate vorbi, grosso-modo, şi în cazul ceramicii Tei2 9. Dintre formele
26

Sandu 2007, p. 189 şi pi. IV/12.
27 Schuster 1997a, p. 59 sq.; Schuster, Fântâneanu 2007, p. 23 cu lit.
28
Schuster 1997a, p. 60 sqq. cu lit.; Schuster, Fântâneanu 2007, 24 sqq. cu lit.
29
Schuster 2007, p. 55 cu lit.
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fazei Tei 1 30 se remarcă vasele mari, globulare, de provizii, cele mijlocii,
globulare, pântecoase, castroanele, farfuriile, fructierele, capacele, şi cele de
dimensiuni reduse - bitronconice şi ceştile (Bucureşti-Căţelu Nou, Greci).
Recipientele bombate, globulare, castroanele, fructierele, paharele, ceştile.
au alcătuit repertoriul veselei Tei II (Bucureşti-Bucureştii Noi şi Tei,
Băneasa, Chitila-Cărămidărie)31•
Vase mari (sac), mijlociu (sac, borcane, globulare, castroane, străchini,
căni) şi mici (în special ceşti) au fost găsite în aşezările Tei III de la
Bucureşti-Militari-Câmpul Boja, Dealul Piscului şi Tei, Băneasa, Căldăraru32.
Din gama pieselor din faza a IV-a (pi. Vlt VIII/2-3, IX)33 se evidenţiază
vasele uşor rotunjite, cele cu profilul în ,,S", tronconice, castroanele străchinile
bolurile, paharele, ceştile, capacele de la Bucureşti-str. Ziduri între Vii,
Militari-Câmpul Boja, Giuleşti-Sârbi şi Tei. Ultima fază a culturii, Tei V34,
este reprezentată de vasele tronconice şi bitronconice, kantharoi, castroanele,
străchinile, fructierele, cănile şi ceştile de la Bucureşti-Fundenii Doamnei şi
Otopeni.
Lotul de obiecte lucrate din lut, altele decât ceramica, descoperit în
siturile de epoca bronzului din judeţul Ilfov şi Bucureşti, este mai degrabă
destul restrâns şi nu extrem de spectaculos. Pe primul loc între artefactele
din lut ars ale Bronzului Timpuriu, cultura Glina. se situează fusaiolele:
plate şi discoidale (Bucureşti-Glina, Militari-Câmpul Boja, Ciurel, Dudeşti.
Roşu, Fundeni), conice, tronconice şi bitronconice (Bucureşti-Cariera de
Nisip a I.T.B., Militari-Câmpul Boja, Ciurel)35. Greutăţi piramidale, sferice
sau fără forme regulate36 au fost recuperate de la Bucureşti-Glina, Militari
Câmpul Boja, Roşu, Ciurel şi Fundeni. Carele în miniatură sunt reprezentate
de o ladă fragmentară de la Bucureşti-Militari-Câmpul Boja şi de rotiţe cu o
sau două bucşe (Bucureşti-Fundeni şi Militari-Câmpul Boja)37. Servitului
mesei au slujit lingurile de la Bucureşti-Fundeni, Mihai Vodă şi Ciurel, iar
dintre amulete amintim topoarele în miniatură de la Bucureşti-Fundeni,
Roşu, Ciurel şi Militari-Câmpul Boja38. Remarcabile sunt şi măsuţele de cult
de la Bucureşti-Bucureştii Noi, jetoanele de la Bucureşti-Glina, obiectul
fusiform prevăzut cu orificii de la Bucureşti-Militari-Câmpul Boja şi idolii
30
31

32
33
34
35
36
37

38

Leahu 2003, p. I 05 sqq. cu lit.; Schuster 2007, p. 55 sq. cu lit.
Leahu 2003, p. 108 sqq. cu lit.; Schuster 2007, p. 56 sqq. cu lit.
Leahu 2003, p. 111 sqq. cu lit.; Schuster 2007, p. 62 sqq. cu lit.
Leahu 2003, p. 114 sq. cu lit.; Schuster 2007, p. 64 sqq. cu lit.
Leahu 2003, p. 147 sqq. cu lit.; Schuster 2007, p. 68 cu lit.
Schuster, Fântâneanu 2007, p. I 8 sq. cu lit.
Schuster, Fântâneanu 2007, p. I 9 sq. cu lit.
Schuster, Fântâneanu 2007, p. 19 cu lit.
Schuster, Fântâneanu 2007, p. 20 sq. cu lit.
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zoon1orfi de la Bucureşti-Fundeni şi Mihai Vodă (pi. III/1-2) 39 . Majoritatea
pieselor din lut ars au analogii în siturile Glina din Muntenia şi Oltenia.
Fusaiolele plate şi disciodale (Bucureşti-Giuleşti-Sârbi), tronconice
(Bucureşti-Căţelu Nou, Bucureşti-str. Ziduri între Vii, Surlari), bitronconice
(Tânganu-Autostradă şi Bucureşti-Tei) şi sferice (Greci/0 , cu analogii pe
întreaga aria a culturii (Mironeşti-Coastă şi La Panait. Mogoşeşti, Izvoarele
.
Oaia. Frăteşti-Dealul Lagărului. Vâlcele) i1 , constituie grosul artefactelor din
lut ars din mediul Tei.
.
Rotiţe cu două bucşe i 2 au fost descoperite la Greci, Tânganu
Autostradă. Chitila-Cărămidărie, Bucureşti-Tei. Giuleşti Sârbi (pi. III/4) şi
.
Militari-Câmpul Boja. alte numai cu o bucşe la Bucureşti-Giuleşti Sârbi i3.
Astfel de piese, cu bucşe pe ainbele părţi, au fost descoperite şi la Mogoşeşti
.
şi Grădiştea-Valea Verzişorului i.i . Că aceste piese au fost foarte probabil
rotiţe de la care în miniatură, este, indirect. confirmat şi de descoperirea în
Casa 1 de la MogoşeştL lângă Vatra de foc 1, a unui fragment de la un car în
n1iniatură.i5. Interesant este că respectivul car a fost modelat în forma unei
bărci ce avea la capete o proen1inenţă în formă de buton. Un alt car, dar cu
lada rectangulară a fost găsit la Bucureşti-Tei.i6 .
La Bucureşti-Militari-Câmpul Boja a fost descoperită o "rotiţă" de
.
scripete i7. Posibil ca în categoria aceasta să-şi găsească locul şi ,Susaiola de
tip n1osor" de la Izvoarele-Valea Coşcova şi Mogoşeşti48. În unele aşezări de
pe raza municipiului Bucureşti (Militari-Câmpul Boja, Giuleşti Sârbi, Căţelu
Nou. Lunca Bârzeşti) au fost identificate ceea ce numim ,,capete de băţ", ele
.
având corespondenţe în alte situri Tei i9 _ dar şi altele de la Izvoarele, Frăteşti,
MogoşeştL Bungetu de Sus şi Căscioarele. Acest tip de piese din lut ars,
sunt fie conice fie tronconice. ,.Capete de băţ" au fost prezente şi în siturile
altor manifestări ale epocii bronzului din România (Monteoru, Noua,
,') Schuster, Fântâneanu 2007, p. 21 sq. cu lit.
-to Leahu 2003, p. 76 sq. şi pi. XI/1-3; Schuster 2007, p. 5 I şi pi. 35/1-2, 4; Sandu 2007,
pi. IV/14-15.
.ii Leahu 2003, p. 76 şi pi. XI/3; Schuster 2007, p. 51 şi pi. 34/2-3, 67/1-3, 68/1, 3;
Schuster, Popa 2008, p. 26, 28.
42
Schuster 2007, p. 51 cu lit. şi pi. 35/5; Sandu 2007, pi. IV/17-18.
-t, Schuster 1996, p. I 19 şi pi. 6/6, I O.
-t.i Schuster 1996, p. 119; Schuster 2007, p. 51; Schuster, Popa 2000, p. 69 şi fig. I, 5.
-ts Schuster, Popa 2000, p. 68 sq. şi fig. 21/ I; Schuster 2007, p. 52 şi pi. 34/1.
16
- Schuster 1996, p. 1 18.
47
Schuster 2000b, p. 36 şi pi. 42:2; Schuster 2007,p. 52.
.JK Leahu 1975, p. l 04; Schuster, Popa 2000, p. 68 şi fig. 20/2 = 67/5; Schuster 2007, p. 52.
.J') Leahu 1963b, pi. 36/1, 5; Leahu 1965, p. 45; Leahu 1975, p. 104; Leahu 1979, p. 44;
Chicideanu 1973, pi. 11/I; Sandu 1992, p. 170; Sîrbu, Damian 1992, pi. Vlll/2; Schuster,
Popa 2000, p. 68 şi fig. 20/4, 21/4; Schuster 2007, p. 52 şi pi. 35/6.
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OtomanL Verbicioara, Wietenberg). Asupra funcţionalităţii acestor piese s
au exprimat mai multe păreri: terminaţii ale unor beţe, biciuri, vergele
sau bastoane, fusaiole, bucşe de osie sau rotiţe la care în miniatură, vase
în miniatură, jucării, ,,obiecte folosite în mediul casnic"50.
Alt tip de piese din lut ars, descoperite în siturile Tei sunt greutăţile
tronconice şi în formă de piramidă (Tânganu-Autostradă, Bucureşti-Otopeni,
Giuleşti Sârbi, Băneasa, Lunca Bârzeşti)51. Despre unele dintre greutăţi se
crede că au folosit şi la fixarea în apă a plaselor de pescuit ancorarea
acoperişurilor din paie ale caselor sau ca suporţi de frigare52 . Ele au avut. în
anumite ocazii şi un probabil rost în ritualul funerar sau, poate, reprezentau
însemne ale proprietarului53 . Dintre obiectele folosite în mediul casnic,
făceau parte şi lingurile. Astfel de piese au fost identificate în mediul Tei în
siturile de la Bucureşti-Lunca Bârzeşti (cu căuş alungit) şi Bucureşti-Căţelu
Nou (un polonic cu coadă verticală)54 • Cea mai probabilă întrebuinţare a fost
aceea de a servi hrana, totuşi, nu este exclus ca unele linguri să fi fost
folosite cu prilejul unor manifestări magico-religioase. În mod sigur, alături
de lingurile din lut ars au fost în uz şi cele din lemn şi os.
Lotul de figurine antropomorfe din mediul Tei este relativ restrâns,
numărul lor ridicându-se la 25 de exemplare, dintre acestea unele au fost
descoperite la Bucureşti-Tei (pl. 111/3) şi Băneasa55 . Figurinele Tei redau
destul de schematizat corpul uman, cu atributele sale caracteristice. anume
trunchiul, capul, membrele superioare şi cele inferioare şi, mai rar, sexul.
Figurinele zoomorfe sunt, de asemenea, puţine în mediul Tei. Una dintre
piese, este cea din situl de la Bucureşti-Militari-Câmpul Boja56.
În siturile epocii bronzului din Bucureşti şi Ilfov, piatra neprelucrată a
fost găsită în perimetrul unor complexe, fiind folosită, foarte probabil, şi ca
material de construcţie. O parte dintre pietre au fost supuse flăcărilor şi
căldurii focului din vetre sau au fost afectate de incendii. Piatra neprelucrată,
dar de dimensiuni mici şi foarte mici, se găseşte, aşa cum am precizat
deja, şi în pasta unor categorii ceramice, cu precădere, în cea grosieră şi
50

Leahu 1966, p. 68; Leahu 2003, p. 76; Chicideanu 1973, p. 40; Soroceanu 1973, p.
494 şi pi. II/6, Petică 1981, p. 134 şi pi. 8/1; Sîrbu, Damian 1992, p. 14; Boroftka 1994, p.
170; Rustoiu 1995, p. 64.
51
Leahu 1965, fig. 24/ I; Leahu I 966, p. 68; Leahu 1968, p. 34; Leahu 2003, pi. Xl/6-7;
Sandu 1992, pi. XV/9; Sandu 2007, pi. IV/16; Schuster 2007, p. 52 şi pi. 35/6-7.
52
Leahu 1966, p. 68; Leahu 2003, p. 77; Bader 1978, p. 58; Soroceanu 1991, p. 67 şi
nota 232; Andriţoiu 1992, p. 60; Schreg 1998, p. 65; Schuster, Popa 200 I, p. 50.
53
Schuster 2007, p. 54 cu lit.
54
Leahu 1965, fig. 25/14; Sandu 1992, p. 170 şi pi. XV/2; Schuster 2007, p. 52.
55
Leahu 2003, p. 117 şi pi. LVIII/1-2.
56
Schuster 2000b, p. 36 şi pi. 41 :3; Schuster 2007, p. 53.
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se1nigrosieră. Obiectele lucrate din piatră ocupă ca număr de piese locul doi
în ierarhia n1aterialelor din epoca bronzului.
Analizele de specialitate au demonstrat că materia primă folosită la
cioplirea de către oamenii epocii bronzului din judeţul Ilfov şi Bucureşti a
uneltelor din piatră a fost cea locală. silexul prebalcanic şi balcanic din Câmpia
Munteniei. Dobrogea şi sudul Olteniei57. Grosul pieselor cioplite din Bronzul
Tin1puriu. cultura Glina. o reprezintă lamele, care pot fi grupate în mai multe
subcategorii: retuşate. neretuşate. retuşe pe o singură parte, retuşe oblice, cu o
parte şlefuită (părţi ale unor seceri). cu encoche. Lame au fost descoperite pe
întreaga arie Glina. atât în Muntenia (Bucureşti-Ciurel, Lunca Bârzeşti, Roşu,
Glina. Fundeni. Militari-Câmpul Boja şi Dudeşti, Drăgăneşti-Olt-Corboaiaca.
Mihăileşti-Tufa. Popeşti-Nucet, Varlaam, Hotarele-Scărişoara, Schitu-La
Conac, Schitu-Gaura Despei, Cămineasca-Măgură/ 8, cât şi în Oltenia
(Morăreşti). Celelalte categorii de piese de silex sunt mai rare. Astfel. au
n1ai fost găsite groatoare, aşchii, nuclee, percurtoare, vârfuri de săgeată59:
Bucureşti-Ciurel. Lunca Bârzeşti, Roşu, Glina. Fundeni, Militari-Câmpul Boja
şi Dudeşti. Mihăileşti-Tufa, Varlaam. Crivăţ, Schitu-Gaura Despei şi La Conac.
Odaia Turcului, Branet, Govora-Sat, Râmnicu Vâlcea-Cetătuia.
,
La fel ca şi în cazul culturii Glina, cele mai numeroase piese cioplite
din siturile Tei din Bucureşti şi judeţul Ilfov o reprezentă lamele60, care pot
fi împărţite după mărime (mari, mijlociu, mici), cu sau fără retuşe etc.:
Giuleşti-Sârbi. Pipera, Tei. Căţelu Nou, Militari-Câmpul Boja, Băneasa,
Cernica, Otopeni. Tânganu-Autostradă. Acestea au analogii61 la Mihăileşti
Pod II, Adunaţii-Copăceni-Dăneasca, Novaci, Mogoşeşti, Mironeşti-Pe
Coastă şi La Panait, Izvoarele-Valea Coşcova, Daia, Frăteşti-Dealul
Lagărului. Curcani. Surlari. La Bucureşti (Bucureştii Noi, Giuleşti-Sârbi,
Tei. Militari-Câmpul Boja), Otopeni, Tânganu-Autostradă, Cernica au fost
descoperite fierăstraie, răzuitoare, gratoare, aşchii, nuclee62• Aceste tipuri de
57

Păunescu 1970, p. 70, 83 sqq.; Păunescu 2000, p. 52 sqq.; Leahu 2003, p. 72;
Schuster, Morintz 2006, p. 85 sqq.
58
Păunescu I 970, p. 204 cu nota 5 şi fig. 44/1 O; Schuster 1992a, pi. 7/h, j, k; Schuster
1995a, fig. 2/g; Schuster I 997a, p. 50 şi fig. 20/1, 30/3; Schuster, Fântâneanu 2007, p. 1 O;
Schuster, Popa 2009, p. 25 sq., 32, 35 şi pi. XXXI/ l-2, 4-5, fig. 13
1
"' Schuster 1992a, pi. 7/g, i; Schuster 1997a, p. 50 şi fig. 35/5; Schuster 2007, p. 9 sqq.
cu lit.; Schuster, Popa 2009, p. 26 şi pi. XXXII/I, 3.
r,o Schuster 2007, p. 40 cu l it.; Sandu 2007, pi. IV/3.
c,, Vulpe, Veselovschi-Buşilă 1967, p. 100 sq. şi fig. 15/4, 6-7; Isăcescu, Burlacu 1978,
p. 46 şi fig. 3/1-4. 8, 4/4-5; Leahu 1975, p. 104 şi fig. 1/3, 5, 7; Leahu 1979, p. 31, 44 şi fig. 2/ l;
Leahu 1982. p. 46 şi pi. 1/4; Turcu 1992, p. 272; Schuster, Popa 1995, p. 32; Schuster, Popa
2000, p. 56 şi fig. 15/1-6, 16/3; Schuster, Popa 2008, 26, 28; Schuster 2007, 40 şi pi. 27/1-5,
29/3.
62
Schuster 2007, 39 sqq. cu lit.; Sandu 2007, pi. IV/4-8.
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piese cioplite au analogii în siturile Tei de la Popeşti-Nucet, Novaci.
Adunaţii-Copăceni, Mogoşeşti. Mironeşti-La Panait şi Pe Coastă, Oaia,
Frăteşti-Oealul Lagărului. Izvoarele-Valea Coşcova, Schitu-Gaura Oespei.
Obiectele din piatră şlefuită sunt apariţii mai rare decât cele din silex.
Această constatare este valabilă pentru toate siturile din epoca bronzului din
judeţul Ilfov şi Bucureşti. Materia primă, atât pentru piesele culturii Glina.
cât � i acelea ale culturii Tei, este de sorginte locală, calcarul. gresia,
granitul negru şi marmoriform. dioritul, marna sau diabasul63. Topoarele din
piatră şlefuită din Bronzul Timpuriu64 au fost descoperite la Bucureşti
Fundeni, Militari-Câmpul Boja şi Ciurel. dar şi la Butimanu, Schitu-La
Conac, Odaia Turcului. Branet. Govora Băi şi Sat-Runcuri. Un cuţit provine de
la Bucureşti-Fundeni. dăltiţe la Bucureşti-Militari-Câmpul Boja şi CiureL cute
la Bucureşti-Ciurel şi Militari-Câmpul Boja, iar piese componente ale
râşniţelor la Bucureşti-Fundeni şi Ciurel65. Repertoriul artefactelor din piatră
şlefuită este completat de topoare (Bucureşti-Glina, Fundeni şi Militari
Câmpul Boja), cuţite curbe (Bucureşti-Glina şi Fundeni)66 .
Dintre artefactele din piatră şlefuită din Bronzul Mijlociu şi Târziu, prima
poziţie ocupă ciocanele. Ciocane ovoidale şi din acelea topor au fost recuperate
şi de la Butimanu şi de pe teritoriul Bucureştiului, din punctele Căţelu Nou.
Dealul Piscului, Giuleşti-Sârbi. Militari-Câmpul Boja. Bucureştii Noi şi
Băneasa67 . Ciocanele de tip minier sunt apariţii mai rare în mediul Tei, fiind
găsite în aşezarea de la Bucureşti-Tei. Analogii pentru ciocane şi ciocane
topoare au putut fi stabilite cu piese din aria ,.românească" (Izvoarele, Frăteşti.
Mogoşeşti, Vlaşinu)68, dar şi „bulgărească" (Oevetaki şi Tabaska)69 a culturii.
În siturile culturii Tei de la Bucureşti-Militari-Câmpul Boja şi Tei şi
Greci, Otopeni, Chitila-Cărămidărie7 0• dar şi la Oaia şi Mogoşeşti7 1, au fost
găsite cuţite curbe (Krummesser). Rostul lor cel mai probabil este cel al
folosirii la secerarea unor plante sălbatice (ierburi), dar şi în recoltarea
cerealelor cultivate. S-a constatat că acest tip de cuţit, folosit, mai degrabă,
ca seceră, a fost turnat şi în metal (Oaia). Un rost asemănător au avut, poate,
63

Leahu 2003, p. 73; Schuster, Fântâneanu 2007, p. 9.
Schuster 1997a, fig. 33/3; Schuster 2007, p. 11 sq., 41 sqq.; Schuster, Fântâneanu
2007, p. 12; Schuster, Popa 2009, p. 26 şi fig. 13, pi. XXXll/2.
65
Schuster, Fântâneanu 2007, p. I I sq. cu lit.
66
Schuster, Fântâneanu 2007, p. 12 sq. cu lit.
67
Leahu 2003, p. 73 sq. şi pi. Vlll/3-4; Schuster 2007, p. 41 şi pi. 28/3.
68
Leahu 1975, p. I 04; Leahu 2003, 73 sq. şi pi. Vlll/4; Schuster 2007, p. 41 şi pi. 28/4,
29/4; Schuster, Popa 2000, p. 58 şi fig. 16/4; Schuster, Popa 2009, p. 17.
69
Leahu 2003, p. 74; Schuster 2007, p. 41 cu lit.
70
Schuster 2007, 41cu lit.
71
Leahu I 982, p. 46 şi pi. 1/2; Leahu 2003, pi. VII 1/6; Schuster, Popa 2000, p. 58 şi
fig. l 8/5; Schuster 2007, p. 41 şi pi. 28/6.
64
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şi secerile (tupik) lucrate din os (fie din partea inferioară a maxilarului de
porc sau de vită, dar şi pe coaste), descoperite mai cu seamă în mediul Noua.
Posibil ca uneori, cuţitele curbe din piatră să fi jucat şi un rol cultic, cum ne
indică modul de grupare al artefactelor, trei câte trei din sanctuarul culturii
Oton1ani de la Sălacea.
Măciucile din piatră sunt socotite de aproape toţi specialiştii, ca având
atât valenţe de armă, cât şi de semne de distincţie socială72. Acest tip de
artefact a fost descoperit în siturile Tei din BucureştL de la Militari-Câmpul
Boja, Tei şi Căţelu Nou şi Băneasa. Alte piese s-au recuperat de la
Butin1anu, Surlari, Oaia, Izvoarele, Novaci şi Frăteşti73. V. Leahu pledează
pentru o origine răsăriteană a acestor piese74 . ele fiind prezenţe importante
în spaţiul dintre Caucaz şi până în Ucraina. Dovezi în acest sens ar putea fi
şi piesele c01nplexului Sabatinovka-Noua-Coslogeni şi ale culturii Delacău
Babino75. Dar faptul că ele au fost docun1entate şi în Bulgaria, o piesă,
lucrată din rocă de provenienţă din Peninsula Balcanică76 , chiar în zona de
est a Mării Mediterane, într-o epavă de la Uluburun (probabil de origine
levantină, scufundată poate în 1306 a.Chr., după datele dendrocronologice
obţinute în urma analizei unor bucăţi de lemn proaspăt tăiate şi pregătite de
echipajul vasului pentru a fi folosite la foc)77, arată că sceptrele au avut o
difuziune largă, dovedind „trasee" c01nerciale pe spaţii largi. în cazul acesta
din vestul Mării Negre până în Mediterana Răsăriteană78.
Din calcar au fost lucrate râşniţele şi percutoarele de la Greci,
Tânganu-Autostradă, Bucureşti-Bucureştii Noi şi Lunca Bârzeşti79 • Aceastea
au analogii în uneltele similare recuperate din aşezarea de la Mogoşeşti80. În
situl de la Bucureşti-Căţelu Nou a fost găsită o daltă, care are corespondenţe
la Mogoşeşti81 •
Un număr relativ restrâns de obiecte a fost realizat din materii prime
organice. Ne referim la os, corn, dinte. Trebuie precizat că în siturile din
epoca bronzului din Bucureşti şi Ilfov s-au folosit numai oase de animal, fie
acestea domestice sau sălbatice. În aşezările Glina au fost identificate ace
7

Leahu 2003, p. 87 sq.
Vulpe, Veselovschi-Buşilă 1967, pi. 14/7; Isăcescu, Burlacu 1978, pi. 117-8; Leahu
2003, p 87 sq. şi pi. XVI, XVII; Schuster 2007, p. 42 sq. şi pi. 38/1-3.
7
.i Leahu 2003, p. 87 sq.
75
Boroftka, Sava 1998, cu lit.; Pâslaru 2006; Irimia 2008, cu lit.
76
Buchholz 1999, p. 74.
77
Schuster, Morintz 2006, p. 56 sq. cu lit.
78
Vezi Schuster, Morintz 2006, p. I O I sq. cu lit.
79
Ulanici 1979, p. I O.
80
Schuster, Popa 2000, p. 59.
81
Leahu 2003, p. 74 şi pi. VIll/5; Schuster, Popa 2000, p. 59 şi fig. 16/2; Schuster 2007,
p. 42 cu lit.
771
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(Bucureşti-Fundeni şi Ciurel), sule (Bucureşti-Fundeni), dăltiţe (Bucureşti
Fundeni), dornuri (Bucureşti-Roşu şi Ciurel), pumnale (Bucureşti-Fundeni),
vârfuri de săgeată (Bucureşti-Fundeni), vârfuri de lance (Bucureşti-Fundeni),
andrele (?; Bucureşti-Fundeni), apărători de braţ (?; Bucureşti-Fundeni),
posibile podoabe82. Acestor piese din os li s-au identificat analogii în alte
situri ale culturii din Muntenia şi Oltenia (Varlaam, Mihăileşti-Tufa, Schitu
Gaura Despei şi La Conac, Odaia Turcului, Udeni, Govora Sat-Runcuri,
Drăgăneşti-Olt-Corboaica, Morăreşti, Căscioarele-Cătălui). Din corn s-au
lucrat plantatoare, săpăligi şi ciocane, dovezi în acest sens fiind piesele de la
Bucureşti-Fundeni83, dar şi altele din afara Bucureştiului şi Ilfovului
(Varalaam, Floreşti-Staţia de Pompare, Odaia Turcului, Schitu-La Conac şi
Gaura Despei)84.
Lotul pieselor Tei este, de asemenea, destul de mic. Din os au fost
lucrate ace (Bucureşti-Băneasa), sule (Bucureşti-Bucureştii Noi, Fundenii
Doamnei şi Tei, Chitila-Cărămidărie, Greci), posibile podoabe (unele din
oase de vultur!; Bucureşti-Tei); din corn: dăltiţe (Bucureşti-Bucureştii Noi),
ace (Bucureşti-Tei), sule (Bucure;ţi-Tei), zăbale (Bucureşti-Tei), podoabe
(?; Bucureşti-Bucureştii Noi şi Tei) :, . O parte dintre aceste artefacte îşi găsesc
corespondenţe în alte situri ale culturii dincolo de graniţele administrative ale
Bucureştiului şi judeţului Ilfov (Mogoşeşti, Mironeşti/ 6 .
Numărul pieselor din metal, aparţinând epocii bronzului, găsite pe
teritoriul Bucureştiului şi al judeţului Ilfov nu este deosebit de mare. Dacă
pentru Bronzul Timpuriu este chiar sărăcăcios, ulterior, în Bronzul Mijlociu
şi Târziu este documentată o creştere. dar şi aceasta relativ modestă în
comparaţie cu alte zone din România, inclusiv cele dintre Carpaţii Sudici şi
Dunăre. Dintre piesele Glina sunt de amintit un cuţit (pl. IV/1 ), un topor
plat, ace şi sule de la Bucureşti-Glina87.
Din mediul culturii Tei sunt de menţionat două topoare din bronz.
aparţinând tipului Pădureni, databile în faza Tei I sau începutul Tei IL
găsite, cu condiţiile de descoperire nu prea clare, undeva pe teritoriul
municipiului Bucureşti (pi. IV/5) 88. Şi alte topoare au fost atribuite culturii
Tei (Bungetu, Mihăileşti-Tufa)89.
82

Schuster 1997a, p. 55; Schuster, Fântâneanu 2007, p. 14 sq. cu lit. şi pi. 5/1
Morintz, Rosetti 1959, p. 21 şi pi. XVII/I, 3.
84
Schuster 1997a, p. 56 cu lit.; Schuster, Fântâneanu 2007, p. 15 cu lit. şi pi. 3/5, 7-8.
85
Leahu 1966, fig. 8, pi. 11/3, XXII/I, 6; Leahu 2003, p. 98, I04 şi pi. X/I; Schuster
2007, pi. 32/I.
86
Schuster 2007, p. 44 sq. cu lit. şi pi. 31/ l , 4.
87
Schuster, Fântâneanu 2007, p. 16 sq. cu lit.
88
Schuster, Munteanu 1995, p. 83 şi fig. I/e; Palincaş 2000, p. 74 sq. şi fig. 22/7; Leahu
2003, p. 80 sq. şi pi. XIII/4.
89
Leahu 1988, p. 226 şi fig. 2/1, 3; Leahu 2003, p. 80 şi pi. XIII/I, 3; Schuster 2007, p. 47.
83
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Diferite tipuri de seceri au fost descoperite la Bucureşti-Fundeni
(..seceră cu buton"), Căţelu Nou (de tip arhaic; pl. IV/2) şi Tei (.,seceră cu
buton"). şi Afumaţi (pl. IV/6; seceră "cu ciotul de turnare neîndepărtat".
"
variante însă "a secerii a patte )90 . În afara Bucureştiului şi judeţului Ilfov s
au mai găsit seceri la Olteniţa-Gumelniţa, Daia91 , Frăteşti-Dealul Lagărului.
Devetaki. Conform specialiştilor92 , tipul arhaic de seceră îşi are originea în
cuţitul curb din piatră (Krummesser), prezent, aşa cum am văzut mai sus
când an1 vorbit de uneltele din piatră, inclusiv în aria culturii Tei. Secerile
„cu ciotul de turnare neîndepărtat" au analogii inclusiv în unele piese
singulare sau din depozitele din estul Munteniei şi în Dobrogea (Drajna de
Sus. Olteni. Cârligu Mare, Medgidia. Nicolae Bălcescu, Constanţa-Palas.
Casi1ncea. Sabangia. Beidaud, Cerna. Zebil. Gura Dobrogei)93 . V. Leahu
crede că acest tip de seceră a avut originea la sud de Dunăre (descoperiri la
Isperich. Dicevo, Ruse region, Suvorovo, Vrbica, Tekirdag), de aici având
ulterior o difuziunea la nord de fluviu (Transilvania, Moldova şi zona nord
pontică)94. S. C. Ailincăi şi A. Ignat sunt de părere că aria de răspândire a
acestui tip de unealtă este acoperită cultural de manifestările Noua,
Coslogeni. Zimnicea-Plovdiv şi Tei (fazele finale)95 .
Un cuţit. aparţinând nivelului Tei IV, s-au găsit la Bucureşti-Tei96 . Tot
din aceeaşi staţiune provine după A.O. Alexandrescu un cuţit Tei III, iar
după V. Leahu Tei IV, lucrat dintr-un fragment de spadă miceniană97.
Aceste piese prezintă similitudini cu altele de la Mogoşeşti, Frăteşti-Dealul
Duduita, Vâlcele şi Devetaki (Bulgaria)98. În general, putem considera
cuţitele piese folosite în n1od curent în muncile casnice. Toate exemplare au
fost turnate în tipare monovalve.
Dăltiţe din bronz, au fost recuperate de la Bucureşti-Bucureştii Noi,
Str. Ziduri între Vii, Giuleşti Sârbi şi Lunca Bârzeşti, Băneasa (2 buc.).
Otopeni (2 buc.), Mogoşeşti, Frăteşti, Popeşti-Nucet şi Emen (8 buc.)99. Ace
'>o Leahu 1966, p. 70 sq. şi pl.111/4, 7; Leahu 1988, p. 223 sqq. şi fig. 1/-6; Leahu 2003,
p. 77 sqq. şi pi. XII/4-6; Schuster 2007, p. 47 şi pi. 36/4-6.
91
Leahu I981, p. 31 şi fig. 11; Leahu 1988, p. 223 sq. and fig. I /1-3, 7; Leahu 2003,
p. 77 sqq. şi pi. XII/3, 7; Schuster 2007, p. 47 şi pi. 36/7.
92
Leahu 1988, p. 223; Leahu 2003, p. 77 cu lit.
'n Ailincăi, Ignat 2007, cu lit.
9
.i Leahu 2003, p. 78.
5
') Ailincăi, Ignat 2007, p. 488.
% Leahu 1966, p. 71 sqq. şi pi. 111/2, 5; Leahu 1988, p. 225 şi fig. 1/8; Leahu 2003, p. 79
şi pi. XII/8; Schuster 2007, p. 47 şi pi. 36/8.
97
Leahu 1988, p. 225 sq.; Leahu 2003, p. 79 sq.
98
Trohani. Oancea 1976, p. 22 şi fig. 6/5; Morintz 1978, fig. 29/8; Leahu 1988, p. 225
şi fig. 1/9-1 I; Leahu 2003, p. 79 sq., 143 şi pi. XIl/8-1O, LXIV/9; Schuster I992a, p. 81 şi
fig. 1/l a-b; Schuster 2007, p. 47 şi pi. 36/9-10; Schuster, Popa 2000, p. 74 sq. şi fig. 22/7.
99
Leahu 1966, p. 76 şi pi. 111/6, IV/3-4; Leahu 1979, p. 44; Leahu I 988, p. 228 şi
fig. 1/12-13; Leahu 2003, p. 82, 144 şi pi. Xll/ 1 1-12; Schuster 1992a, p. 82 şi fig. 1/2;
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de cusut au fost recuperate de la Bucureşti-Fundenii Doamnei, Dealul
Piscului, Bucureştii Noi şi Lunca Bârzeşti, Băneasa, şi, în afara
Bucureştiului şi judeţului Ilfov, de la Mogoşeşti (3 buc.) 100.
Dintre armele atribuite purtătorilor culturii Tei sunt de amintit spadele
din bronz de la Bucureşti-Tei, Giurgiu şi Roşiorii de Vede şi cele de aur de
la Perşinari101• Un pumnal a fost descoperit la Bucureşti-Băneasa (pl. IV/2)102.
Acesta are analogii în piesele de la Mogoşeşti, Izvoarele, Greaca 103• Dacă
pumnalele amintite au fost lucrate din bronz, cel de la Tabaska, este făcut din
cupru, iar cele de la Perşinari (12 buc.) din aur104•
Nici numărul de piese de podoabe din mediul Tei nu este spectaculos.
Ace cu cap rulat (Rollennadel) s-au recuperat de la Bucureşti-str. Ziduri
între Vii şi Bucureştii Noi, ambele încadrate fazelor Tei III-Tei IV, şi
Otopeni (Tei III; pl. IV/9) 105; un alt ac de acest tip s-a găsit la Mogoşeşti106.
Ace de „tip cipriof' s-au descoperit la Bucureşti-Tei (pl. IV/8) şi Bucurey1ii
Noi, ,,în forma cârjei de păstor" (Hirtenstabnadel) la Bucureşti-Tei (pl. IV/7) 07.
La Căldăraru, Mironeşti-La Panait şi Ghimpaţi108 au fost documentate brăţări
din bronz. Un inel de buclă (Lockenring). lucrat din bronz. s-a găsit la
Chitila, altele, din aur, la Mihăileşti-Tufa, Emen (Bulgaria) şi undeva în
judeţul Argeş (12 buc.)109• Mărgele tubulare din bronz au apărut în siturile
de la Bucureşti-Tei, Str. Ziduri între Vii şi Căţelu Nou1 Hi_ De asemenea din
bronz au fost cele lucrate de la Mogo eşti. iar din aur mărgeaua tubulară
Tei III din mormintele de la Chirnogi111• Un obiect rectangular din bronz
Schuster 2007, p. 4 7 şi pi. 36/12; Trohani 1997, p. 197 şi pi. IV/3; Schuster, Popa
2000, p. 75 sq. şi fig. 22/3.
00
Leahu 1988, p. 228; Leahu 2003, p. 83, 144; Sandu 1992, p. 170 şi pi. XV/8;
'
Schuster 1992a, p. 83 şi fig. l /3a-c; Schuster 2007, 47; Schuster, Popa 2000, 76.
0
' ' Leahu 1988, p. 231 şi fig. 3/1; Leahu 2003, p. 89 sq. şi pi. XVIIl/5; Vulpe 1996, 42;
Alexandrescu, Avram 2000, p. 271 şi fig. 1; Schuster 2007, p. 45.
102
Leahu 1988, p. 231 şi fig. 3/7; Leahu 2003, p. 90 şi pi. XVIIl/9; Schuster 2007, p. 45.
103
Morintz 1978, p. 78; Schuster 1992a, p. 83 şi fig. l /4; Schuster, Popa 2000, p. 76 şi fig.
22/4. Leahu 1988, p. 232 şi fig. 3/4; Leahu 2003, p. 91 sq. şi pi. XVIIl/6-7; Schuster 2007, p. 45.
104
Leahu 1988, p. 231 şi fig. 3/6; Leahu 2003, p. 90 sq. şi pi. XVIIl/8; Vulpe 1997a, p. 267
sqq. J>i fig. 4-7, pi. 2-3, 4/1.
1 5
Leahu 1988, p. 234 şi fig. 5/1; Leahu 2003, p. 98 şi pi. XX/1-2; Schuster 2007, p. 47.
106
Schuster, Popa 1997, p. 65; Schuster, Popa 2000, p. 77 şi fig. 14/6; Leahu 2003, p.
98; Schuster 2007, p. 48.
107
Leahu 1988, 234 sq., nota 81, şi fig. 5/2-3; Leahu 2003, p. 98 sq., nota 6, şi pi. XX/3-4;
Schuster 2007, p. 48 sq.
108
Leahu 1988, p. 235 şi fig. 5/10; Leahu 2003, p. 99 şi pi. XX/15; Schuster 1992a, p. 83 şi
fig. 1/5; Schuster 2007, p. 48; Schuster, Popa 2008, p. 28 şi fig. 46.
109
Vulpe 1959, nota. 1 şi fig. 3/3; Vulpe 1997a, p. 281 şi nota. 44; Leahu 1988, 237;
Leahu 2003, p. 1O1 sq., nota 29, şi pi. XX/14, XXI; Leahu D. 1992; Schuster 2007, p. 49.
110
Leahu 2003, p. 100 şi pL XX/9; Schuster 2007, p. 49.
111
Leahu 1988, p. 237; Leahu 2003, 100; Schuster 1992a, p. 83 şi fig. 1/7; Schuster,
Popa 2000, p. 77 sq. şi fig. 22/1; Schuster 2007, p. 49 şi fig. 37/1.
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decorat în tehnica "au repousse" a fost găsit la Bucureşti-Bucureştii Noi şi
un pandantiv „semilunar" la Greci (pl.IV/6) 112 •
După cum s-a putut observa, piesele din metal descoperite în aşezările
Tei din judeţul Ilfov şi Bucureşti sunt reduse numeric şi mai puţin expresive.
De altfeL întreaga paletă de artefacte din metal din mediul culturii Tei, atât
din România cât şi de pe teritoriul Bulgariei este destul de săracă. De
asen1enea. o bună parte dintre exemplare şi majoritatea depozitelor sunt
rodul unor descoperiri întâmplătoare, astfel că lipsesc informaţii mai exacte
cu privire la contextul arheologic. De aici şi unele ezitări cu privire la
atribuirea culturală a acestora. Dar dat fiind faptul că pentru Bronzul
Mijlociu şi Târziu în zona Munteniei Centrală şi nordul Bulgariei nu sunt. în
generaL prezente în afară de cultura Tei alte manifestări culturale, ele au fost
incluse în patrimoniul acestei expresii culturale.
Că n1eşteşugul turnării metalului era cunoscut de către comunităţile Tei
din judeţul Ilfov, este confirmat de tiparele din piatră găsite în aşezarea de la
Căldăraru113• Tipare au fost descoperite şi la Frăteşti, şi în Bulgaria, la Emen 1 14•
Acest tipar din urmă, a fost folosit cu mare probabilitate la turnat dăltiţe. În
schi1nb, tiparele de la Căldăraru (pl. 111/5), au avut rostul de a fi suportul pentru
turnat dăţi (tipar din piatră), celturi de variantă răsăriteană a celtului ardelenesc,
datat în sec. 13 a. Chr. (un tipar din piatră, altul din lut ars), vârfuri de lance
(tipar din lut ars), din acelaşi secol, de influenţă de la sud de Dunăre, şi ace
(tipar din lut ars). S-a emis şi ipoteza că tiparul de falere descoperit la
Bucureşti-Tei ar aparţine de aşezarea din epoca bronzului de aici 115• Analizele
ulterioare au demonstrat că, de fapt, acesta este de tip bizantin şi face parte din
inventarul aşezării de tip Ciurel-Ipoteşti-Cândeşti din sec. 6 p.Chr.
Chiar dacă făceau rost de metal prin schimb (troc) de la comunităţile
conte1nporane din Transilvania sau din Bulgaria, o parte din materia primă
putea fi obţinută din mediul local. Acest aspect a fost postulat de A. Vulpe116
pentru aurul din care au fost lucrate piesele din tezaurul de la Perşinari, care ar
fi putut proveni "din nisipurile aurifere ale bazinului Dâmboviţei".
Uneltele şi armele (din diferitele materii prime) au dovedit direct şi
indirect că populaţiile epocii bronzului din arealul judeţului Ilfov şi din
Bucureşti au practicat o economie cu precădere pastorală, crescând, aşa cum
au arătat analizele arheozoologice ale materialului osteologic din siturile
Glina şi Tei de la Bucureşti-Militari-Câmpul Boja şi Glina din situl eponim,
Leahu 2003, p. I 04 şi pi. XXII/4.
Leahu I 988, p. 238 sqq. şi fig. 7; Leahu 2003, p. 145 sq. şi pi. LXVII.
114
Leahu 1988, p. 240; Leahu 2003, p. 76.
115
Leahu D. 2003, p. 95 cu lit.
116
Vulpe 1997a, p. 277.
11�
113
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vite, oi, capre, porci, cai, câini117, creşterea plantelor118 , vânătoarea şi
pescuitul119 şi o serie de meşteşuguri casnice şi altele mai specializate
(prelucrarea metalelor). Evident că o parte dintre artefacte. fie ele din metal
sau piese de olărie, atestă şi relaţii de schimb cu diverse comunităţi din
zonele învecinate sau altele mai îndepărtate.
Din păcate informaţiile cu privire la viaţa spirituală sunt limitate.
Elemente ale unor credinţe sunt dovedite de unele �ropi şi vetre de foc cu
posibil rost cultic şi de idolii din lut ars şi amulete12 . Despre ritul şi ritualul
funerar avem unele indicaţii timide şi nu prea clare în câteva descoperiri,
cum este mormântul Glina de la Bucureşti-str. Ziduri între Vii1 2 1 şi
posibilele morminte Tei de la Bucureşti-Pantelimon (de înhumaţie) şi
F unden1· ( de 1nc1neraţ1e
· ·
· )[ 22 .
Siturile Glina şi Tei de pe raza municipiului Bucureşti şi din judeţul
Ilfov, materialul arheologic recuperate din acestea. dovedesc că respectivele
manifestări ale epocii bronzului sunt prezente încă din primele lor faze şi
până la încheierea evoluţiei acestora. O altă constatare este aceea că spaţiul
Bucureştiului şi în1prejurimile sale imediate a constituit pentru ambele
culturi aria centrală de răspândire123. Astfel. cultura Glina este reprezentată
în prima sa fază de aşezările de la Bucureşti-Căţelu Nou şi Mihai Vodă 1 �4 •
Ulterior, în faza clasică. Glina II, numărul aşezărilor creşte vertiginos. In
această fază, o parte din comunităţile Glina roiesc spre vest, peste râul Olt,
şi spre sud, peste Dunăre1 25.
Până în prezent nu au fost descoperite în Bucureşti şi judeţul Ilfov
situri Glina Ilb (subfaza Govora Sat-Runcuri). O astfel de aşezare a fost
surprinsă însă chiar la graniţa de sud aJudeţului Ilfov, pe terasa înaltă din
dreapta Argeşului. la Mihăileşti-Tufa12 ). Acest fapt ne arată că şi centrul
Munteniei a intrat. cel puţin parţial, în atenţia comunităţilor Glina din
117

Haimovici 1997: Moise 2000, 153 sqq.; Schuster, Fântâneanu 2007, p. 34; Schuster
2007, p.69.
118
Schuster, Fântâneanu 2007, p. 33; Schuster 2007, p.68 sq.
119
Schuster, Fântâneanu 2007, p. 34 sq.; Schuster 2007, p.70.
120
Schuster, Fântâneanu 2007, p. 61 cu lit.; Schuster 2007, 119 cu lit.
121
Morintz, Rosetti 1959, p. 22; Roman 1976, p. 33, 35; Schuster 1997a, p. 47 sq.;
Schuster 2003, p. 112; Schuster, Comşa, Semuc 2005a; Schuster, Fântâneanu 2005, p. 62
sq. şi Tab. I.
(')7
-- Leahu 1966, p. 133.
123
Schuster 1997a, p. 83 sq. cu lit.; Leahu 2003, p. 17 sqq. cu lit.; Schuster, Fântâneanu
2005, p. 46 sq.; Schuster 2005, p. I 07.
124
Morintz, Cantacuzino 1954, p. 60 sqq.; Morintz, Rosetti 1959, p. 22; Leahu 1963,
p. 21 sqq.; Schuster 1997a, p. 172 sq., 176; Schuster, Fântâneanu 2005, p. 23 sq.
125
Schuster 1994a; Schuster 1997a, p. 83 sq.; Schuster 2000a cu lit.; Alexandrov 1998,
p. 30; Alexandrov, Sirakov, Petkov, Gajdarska 1998. Posibil ca grupuri să fi traversat şi
Carpaţii spre Ţara Bârsei, vezi Schuster 1998; Schuster, Fântâneanu 2005, p. 52.
126
Schuster 1992a; Schuster 1992b; Schuster 1997a, p. 195 sqq.
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subfaza respectivă. Pe de altă parte este posibil ca alte zone ale Munteniei să
fi fost în continuare, până la sfârşitul culturii. populate de grupuri Glina
retardate de subfaza Ila.
Petre Roman127• atunci când a vorbit despre cultura Glina, a numit cultura
Cernavodă II printre principalii .,strămoşi genetici" ai acestei manifestări. Încă
din 1965. odată cu publicarea rezultatelor cercetărilor de la Bucureşti-Căţelu
Nou. Valeriu Leahu atrăgea atenţia asupra unei ceramici cu unele caracteristici
Folteşti II (= Cernavodă II), dar care, în lipsa unor elemente suplimentare,
era greu de încadrat128 • Prezenţa unor n1ateriale de acelaşi tip la Mironeşti
Malul Roşu şi Schitu-Gaura Despei. în judeţul Giurgiu, în contexte mai clare
(Mironeşti), ne îndean1nă a considera aceste vestigii expresii ale începutului
Bronzului Timpuriu 1 29. Ceramica din staţi unile 1nenţionate este, din punct de
vedere al pastei. de trei categorii. La fel s-a prezentat situaţia şi la Căţelu
Nou: de factură grosolană. pastă mai bine frământată şi pastă fină. Chiar
dacă nu1nărul formelor posibil de intuit de la Mironeşti şi Schitu este redus,
acesta corespunde ceramicii de la Căţelu Nou. Şi acolo au fost descoperite
recipiente mari cu corpul rotunjit şi gât înalt străchini şi castroane. Aşadar,
(şi) în zona Bucureştiului şi împrejurimi, între culturile Cernavodă II şi Glina se
interpune o manifestare. Căţelu Nou-Mironeşti. ce-şi are originea în prima. dar
„prefigurează'' evoluţia spre a doua. Această expresie a Bronzului Timpuriu a
fost probabil (cel puţin parţial) conten1porană cu aspectul Zimnicea-Mlăjet
tipic mai degrabă regiunilor aflate în imediata apropiere a Dunării.
!_n r�sti Rul� în care în vestul_ Ol�eniei :e vorbeşt� d� faza târzie a
cultur11 Ghna1n- . 1n arealul Bucureştiului par sa fi suprav1eţu1t, aşa cum am
sugerat deja. comunităţi din etapa mijlocie, clasică (Glina Ila şi Ilb?)131 •
Posibil ca. la un moment dat, să fi pătruns (dinspre sud?) sau să fie evoluat
din fondul local noi con1unităţi, printre care şi cea de la Bucureşti-Militari
Câmpul Boja (pl. VIII/I), care deţinea o ceramică de tradiţie Glina, dar
prezenta şi influenţe sudice132 , similare olăriei din unele situri din Bulgaria
(Jakimovo. Djakovo, Pekljuk, Kondofrei. Stalijska Makhala) 133 •
Dar această manifestare de sfârşit a Bronzului Timpuriu nu constituie
precursorul „genetic�· al culturii Tei din Bronzul Mijlociu. Alte opinii au
indicat de-a lungul timpului culturile Gumelniţa târzie, Bubanj-Sălcuţa,
Cernavodă III, Folteşti-Cernavodă IL Coţofeni. Vucedol, Odaia Turcului şi,
- Roman 1976, p. 41.
Leahu 1965, p. 24.
12
') Schuster, Popa 2008, p. 44 şi pi. XXXVIIl/7, LIX/3, 6 LXXXI/I; fig. 64, fragmentele din
dreapta; fig. 68, piesa 4 de pe rândul inferior; Schuster, Popa 2009, p. 34 şi fig. 38/3-4.
130
Roman 1986, p. 31; Roman 1998 cu lit.
131
Schuster 2004, p. 96 sqq.
132
Schuster 2000b, p. 22 sqq.; Schuster 200 I, p. 127 sqq.
133
Alexandrov 1998, p. 223 sqq. şi pi. 3/66, 8, 5/3, 6-7, 6/2.
1�7
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recent. Balta Sărată, ca fiind la originea culturii Tei I34 • Nici una din aceste
ipotez� nu are suficiente elemente pentru susţinerea argumentaţiei.
In opinia lui Petre Roman 13) grupul Gornea-Orleşti a generat apariţia
fazei timpurii, Bungetu I, a culturii Tei. Din păcate. dovezi clare în acest sens
lipsesc (încă?). Prezenţa comunităţilor Gornea-Orleşti fiind documentată în
actualul stadiu al cercetărilor cu claritate doar la vest de râul Olt (peste 30 de
puncte).
Toate fazele culturii Tei sunt reprezentate pe teritoriul Bucureştiului şi
în judeţul Ilfov 136. Prima fază (Tei I) a fost docun1entată la Bucureşti-Căţelu
Nou şi Greci; faza a doua la Bucureşti-Tei şi Bucureştii Noi, Băneasa,
Chitila-Cărămidărie. Tot la Băneasa a fost descoperită şi o aşezare de faza a
treia; la fel la Căldăraru şi în Bucureşti, pe Dealul Piscului şi pe malul lacului
Tei. Faza a IV-a. Fundeni. este dovedită de situl eponi1n din Bucureşti şi
cele de la Giuleşti-Sârbi, Militari-Câmpul Boja, Tei şi din Str. Ziduri între
Vii. Faza a cincea, Fundenii Doamnei, are ca .,reprezentante'' aşezarea
eponimă (Bucureşti-Fundenii Doamnei) şi cele de la Bucureşti-Pipera şi
Otopeni, dar şi Vâlcele şi Devetaki.
Alexandru Vulpe şi Nona Palincaş vorbesc în cazul fazelor Tei IV şi V
şi Verbicioara IV şi V de grupul Govora-Fundeni 137• Valeriu Leahu a văzut
recent în faza Tei V un grup distinct. Fundenii Doamnei 138• Pentru ambele
ipoteze de lucru există argumente, dar şi contraargumente. Posibil ca viitoare
investigaţii să rezolve problema.
O altă problemă care nu este pe deplin soluţionată. este cea cu privire
la sfârşitul epocii bronzului în Muntenia. implicit. în Bucureşti şi judeţul
Ilfov. Posibil ca această perioadă a Preistoriei să se încheie şi în bazinele
Dâmboviţei şi Colentinei cu ceea ce a fost definit ca fiind cultura
Radovanu139 . Această manifestare, prezentând o n1ixtură de elemente (Tei.
Coslogeni, Zimnicea-Plovdiv, chiar Gârla Mare). a fost documentată deja pe
Argeş (situl eponim, Mironeşti-Malul Roşu. Popeşti-Nucet), Neajlov
(Călugăreni) şi Câlniştea (Bila-La Fântână) 1 -rn. Recent (2004), echipa care a
efectuat cercetări la Pantelimon-Eurial Invest, sit situat pe malul Colentinei, a
descoperit pe lângă ceramică Tei târzie (Govora-Fundeni, după Nona Palincaş)
şi fragmente de olărie ale culturii Radovanu141 , fapt care atestă că şi bazinul
acestui râu a fost populat de comunităţile acestei expresii a Bronzului Târziu.
1 4
3
135

Leahu 2001; Leahu 2003, p. 162 sqq.
Roman 1986, p. 31.
136
Leahu 2003, p. 105 sqq., 143 sqq.
137
Palincaş 1996; Palincaş 1997; Vulpe 1997b.
138
Leahu 2003, p. 141 sqq.
139
Schuster, Şerbănescu 2007, p. 243 sqq. cu lit.
140
Morintz, Şerbănescu 1985, p. 15 sqq.; Schuster, Popa 2008, p. 44; Schuster 2009.
141
Palincaş 2005, p. 94 sqq. şi pi. 2/1-4, 3/8.
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Die Bronzezeit im Bukarester Raum und im Bezirk Ilfov.
Stand der Forschungen
Zusammenfassung
Die Problematik der Bronzezeit in Bukarest und im Bezirk Ilfov
wird in btindiger Form angeschnitten. Es werden die Ansiedlungsorte, die
Siedlungen. Hăuser, Gruben, Feuerinstallationen und weitec das durch
Grabungen erworbene archăologische Material, der Analyse unterzogen.
Die Anzahl der bis jetzt georteten Siedlungsspuren ist fur diesen begrenzten
Raum relativ hoch. Die Unterschiede în der Art der Ansiedlung wăhrend der
ganzen Bronzezeit sind gering.
Fast alle Reliefformen (Hoch-, Mittel- und. seltener, Unterterrassen) der
flieBenden und stillen Gewăsser wurden von den frtihbronzezeitlichen Glina
Gemeinschaften besiedelt. Die Siedlungen waren relativ klein und wurden von
geringen Anzahlen von Hăusern bevolkert. Keine der Siedlungen wurde
gănzlich erforscht, so dass die GroBe nur liber die răumliche Verteilung des
archăologischen Materials im Gelănde ermittelt werden kann. Beim jetzigen
Forschungsstand ist anzunehmen. dass die meisten Siedlungen Weiler waren.
Mehr konnen wir liber die Dauer der Nutzung sagen. Einige Siedlungen sind
mehrschichtig, wie z.B. Bucureşti-Glina oder Bucureşti-Ciurel.
Die Siedlungen im bukarester Gebiet und im Bezirk Ilfov waren alle
unbefestigt. Wie die innere Struktur der Siedlungen aussah ist fur uns
teilweise noch rătselhaft. Meistens wurden die Hăuser ohne einen klaren
Siedlungsplan erbaut worden Unbekannt bleibt auch die Verbindung ,,Welt
der Lebenden'' und „Welt der Toten"'.
Die Fltisse Colentina, Dâmboviţa, Argeş und ihre Nebengewăsser waren
Anziehungsorte fur die muittel- und spătbronzezeitliche Tei-Gemeinschaften.
Auf den Hochterrassen wurden Siedlungen in Bucureşti-Căţelu Nou. Bucureşti
Fundenii Doamnei, Bucureşti-Giuleşti Sârbi, Bucureşti-Militari-Câmpul Boja,
Butimanu gefunden. Auch die tiefer liegenden Flussterrassen wurden zum
Heim mancher Tei-Gruppen, wie in Bucureşti-Băneasa und Bucureşti-Pipera.
Genauso tiefe Stellen waren auch die Flussebenen, welche nur seltern
besiedelt wurden, und hier nennen wir z.B. Otopeni. Massiv wurden die
Htigelkuppen oder -vorsprtinge aufgesucht, wahrscheinlich wegen ihrer
hochgelegenen und geschtitzten Lage. Aus der langen Liste der Siedlungen in
Muntenien sei hier folgendes zum Belegen des Erwăhnten ausgewăhlt:
Bucureşti-Lunca Bârzeşti, Bucureşti-Militari-Câmpul Boja, Greci.
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Ober die Ausmassen der Siedlungen, genauso wie im Falie der
Fri.ihbronzezeit iast wenig zu sagen. Vasilica Sandu, die am Anfang der
90er Jahre des vorigen Jahrhunderts die Ergebnisse ihrer Feldforschung im
nărdlichen Teii des Bezirks Ilfov verăflentlicht hat, gibt Daten bezliglich
der măglichen Ansiedlungsgrăl3e an. Diese beziehen sich aber eher auf das
totale tnăgliche Ansiedlungsgebiet nicht auf den klar abgegrenzten sicher
bewohnten Raum.
Die Sielungen in Bukarest utnd unmittelberen Umgebung waren
unbefestigt. Ein wichtiger Teii von ihnen liegt in nattirlich gut abgeschirmten
Regionen. Fi.ir keine der besser erforschten Siedlungen wurden Indizien
einer Planung bei der Anlage der Hăuser gefunden. In allen scheinen die
Bauten ohne klare Anordnung errichtet worden zu sein.
Wie uns die Forschungen im genannten Gebiet zeigten, waren der
Glina-Kultur zwei Haustypen eigen: ErdhiHten und Oberflăchenbauten.
Ovale Hăuser wurden in Bucureşti-Roşu, Bucureşti-Ciurel, Bucureşti-Lunca
Bârzeşti und Bucureşti-Militari-Câmpul Boja erforscht. In Bucureşti-Ciurel
und Bucureşti-Militari-Câmpul Boja gab es auch rechteckige Hăuser mit
abgerundeten Ecken. Ausnahmetălle, năhmlich Erdhtitten ih Form der Ziffer
„S'", wurden in Bucureşti-Căţelu Nou und Bucureşti-Bucureştii Noi
festgestellt. Ober die Dichte die Dichte der Erdhtitten in einer Siedlung
wissen wir ebenso sehr wenig. Zwischen den Komplexen A und B in
Bucureşti-Roşu betrug die Entfernung flinf Meter.
In Bukarest und seiner Umgebung wurden zahlreiche ebenerdige
Bauten entdeckt. Leider sind die Angaben ihrer Form spărlich. Wegen ihrer
BauarL n1eistens ohne Spuren von Pfostenlăchern, bleiben die Dimensionen
der ebenerdigen Hăusec unbekannt. Ober die Bebauungsdichte bei
Obertlăchenbauten ist desgleichen wenig zu sagen.
Die Bauweise der Erdhtitten dier Frtihbronzezeit ist gut bekannt.
Ober der eigentlichen Hausgrube wurde ein Dach, wahrscheinlich aus
Schilfrohr, auf die Aul3enwănde, errichtet aus dem Lehm beworfenen
Holzsttitzen und Ruttengetlecht,
gesetzt. Dieser Bautyp hatte
wahrscheinlich die Funktion einer Wohnung, obwohl es sich in Căţelu Nou
oder Roşu (Grube A) auch um Vorrichtungen fur das Aufbewahren von
Vorrăten handeln kănnte.
Bei den ebenerdigen Hăusem handelt esw sich um schlichte Htitten,
bestehend aus einem Gertist aus Holz und mit Lehm beworfenen Rutengeflecht.
Das Dach wurde aus Ăsten, Schilfrohr, Heu, Gras oder verschiedenen
Wasserrflanzen gebildet, die das Haus vor Regen und Schnee abdichteten.
Die innere Ausstattung der Erdhtitten ist sehr spărlich. Nur in
Bucureşti-Căţelu Nou und Ciurel wurden kleine Feuer- und grăl3ere
Vorratsgruben entdeckt. Fast allen ebenerdigen Hăusem fehlte jedwelche
Ausstattung. In Bucureşti-Glina wurde ein Backofen gefunden.
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Herde wurden auch aul3erhalb der Bauten gefunden. Diese im Freien
liegende Feuerherde. wie z.B. in Bucureşti-Glina. sprechen vielleicht dafilr,
dass von mehreren, moglich miteinander blutsverwandten Einwohnern. ein
und dieselbe Feuerstelle oder der selbe Herd genutzt wurde.
Es wurden auch Gruben. manche Vorratsgruben andere Abfallgruben.
entdeckt. Letztere konnten in Bucureşti-Căţelu Nou, Bucureşti-Miliitari
Câmpul Boja und Bucureşti-Ciurel erforscht werden. Dieser Grubentyp war
birnen- und glockenformig.
Ober die Hăuser der mittel- und spătbronzezeitlichen Tei-Kultur ist
beim heutigen Forschungsstand eigentlich wenig bekannt. In vielen der
bukarester Siedlungen wurden wenig aussagkrăftige Spuren von Hăusern
entdeckt. Oft sind es inselhaftige Anhăufungen von Lehmbewurf_ Steinen.
Keramik und Asche, ohne jedwelche konturierte Form. Etwas n1ehr wissen
wir tiber die Ausmal3e der Erdhăuser. Eine grol3ere Erdhtitte wurde in
Bucureşti-Căţelu Nou gefunden. Viei ofters sind kleineren Erdhi.itten
anzutreffen. In Popeşti-Leordeni sind zwei entdeckt worden. in Băneasa gab
es eine ovale Erdhiltte, genauso wie die zwei in Bucureşti-Lunca Bârzeşti.
Die verwendete Bautechnik war im Falie aller Erdhi.itten dieselbe.
Es wurde eine Grube ausgehoben, die so entstandenen Wănde \vurden
durch ein Holzgertist, Rutengeflecht und Lehmbewurf vervollstăndigt.
Wahrscheinlich bestand das Dach aus Geăst, Schil t: anderen Wasserpflanzen
oder Erde mit einer dicken Grasschicht. Der Eingang war mit oder ohne
Stufen versehen.
Hinsichtlich der ebenerdigen Hăuser ist wenig i.iber die Form dieser
Gattung von Bauten bekannt,. Es gibt aber auch Ausnahmen wie das Haus
von Bucureşti-Văcăreşti-Sektor A. das von mehreren Pfosten gesti.itzt
worden war.
Es konnten auch mehrere Vorratsgruben erforscht werden. Eine davon
wurde im ersten Niveau der Siedlung von Bucureşti-Chitila-( 'ărâmiderie
gefunden. Auch in Lunca Bârzeşti sind zwei Vorratsgruben ergraben worden.
Zu den Kultgruben ist der Fund bei Bucureşti-Căţelu Nou zu zăhlen.
Es handelt sich erstens um sechs Vertiefungen. die die Tei 111-Gemeinschaft
mit Tei 1-Siedlungsresten verfi.illt hatten. In einerv weiteren Grube wurden
12 Tassen entdeckt.
Ein Aul3eherd wurde in der Tei IV-Siedlung bei Bucureşti-Giuleşti
Sârbi gefunden. In Bucureşti-Fundenii Doamnei befanden sich die Herde in
einer der Ecken der Hlitten; wăhrend in der Tei 1-Siedlung das Haus in
Schnitt I auch mit einem Herd ausgestattet war. Moglich dass der Herd des
Hauses des ersten Niveaus von Bucureşti-Chitila eine rechteckige Form
mit abgerundeten Ecken hatte. In Lunca Bârzeşti konnte cin Backofen
untersucht werden.
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Unter den entdeckten Materialien nimmt die Keramik den ersten
Platz ein. Es wurden weiter andere gebrannte Tonobjekte (Spinnwirtel.
Gewichte. ldole). Steingerăte und -waffen, Horn-, Knochen-. Geweih- und
Metallgegenstănde gefunden.
Die wichtigsten zwei kulturellen Erscheinungen der Bronzezeit in
Bukarest und in1 Bezirk Ilfov waren. wie schon angedeutet. Glina tlir die
Fri.ihbronzezeit und Tei filr die Mittel- und Spătbronzezeit. Offene Fragen
gibt es noch hinsichtlich den măglichen kulturellen Ăuf3erungen des Anfangs
und den1 Ende der Fri.ihbronzezeit und dem Schluf3 der Spătbronzezeit.
Die Gen1einschaften der Bronzezeit im bukarester Raun1 und in dessen
lJ1ngebung betrieben Viehzucht und Landwirtschaft. Die Viehzucht zwang sie
entlang der FlUsse ab und auf herumzupendeln. Daher. sehr wahrscheinlich.
auch die relativ dilnnen Wohnschichten. Das Vorhandensein von
verschiedenen Gerătten aus Stein. Knochen und Horn belegen hăusliche
Gewerbe. Die n1eisten Metallgegenstănde aber waren Importware.
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1. Plan de ituaţie. Bucureşti - Roşu/ 1959.
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2. Plan ituaţie. Bucureşti - Căţelu Nou/1960.
PI. l. Aşezări Glina i Tei. Diferite cări.
Apud: l chu ter l997a, 2 Leahu 2003.
Taf. I. Glina- und Tei-Fundorte. Ver chiedene Maj3 tăbe.
Nach: I chuster I 997a, 2 leahu 2003.
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1. Bucur şti - Ciurel. Profilul Bordeiului Glina/1994.
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2. Bucureşti - Căţ lu Nou. Locuinţă Tei.
PI. II. on trucţii Glina şi Tei. Diferite cări.
pud: 1 chu ter 1997a, 2 Leahu 2003.

Taf. II. Clina- und Tei-flăuser. Vers hiedene Ma/3 tăbe.
Na h: 1 chu fer 1997a, 2 Leahu 2003.
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1-2. ldoli zoomorfi Glina: Bucureşti - Fundeni şi Bucureşti - Mihai Vodă.
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5
3-5. Idol antropomorf, rotiţă de car în miniatură, tipar Tei: Bucureşti - Tei,
Giuleşti - Sârbi i Căldăraru.
PI. III. Obiecte din lut ars din epoca bronzului. Diferite cări.
Apud: l-2 chu ter 1997a şi 3-5 Leahu 2003.
Taf. /JL Tonobjekte der Bronzezeit. Verschiedene Ma/J tăbe.
Nach: 1-2 Schuster 1997a, 3-5 Leahu 2003.
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PI. IV. Obiecte din metal, cultura Glina: l = Bucureşti - Glina;
cultura Tei: 2 = Bănea a, 3 = ăţelu Nou, 4 = Afumaţi 5 = Bucure ti (?),
6 = reci, 7 - 8 = Tei, 9 = Otopeni. Diferite cări.
Apud: 1 Schu ter 1997a; 2-9 Leahu 2003.
Taj IV. Metalgegen tănde. Glina-Kultur: 1 = Bucureşti-Glina;
Tei-Kultur: 2 = Bănea a, 3 = ăţelu ou, 4 = Afumaţi, 5 = Bucur şti(?),
6 = Greci, 7- = Tei, 9 = Otop ni. Ver chiedene MafJ tăbe.
ach: J chu ter 1997a, 2-9 Leahu 2003.
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PI. V. Ceramică Glina: 1 - 3 = Bucureşti - Roşu, 4 = Greci,
5 = Bucureşti - Militari-Câmpul Boja.
Apud: Schu ter 1997a.
Taf. V. Glina-Keramik: 1-3 = Bucureşti-Roşu, 4 = Greci,
5 = Bucureşti-Militari-Câmpul Boja.
Nach: Schuster 1997a.
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PI. VL eramică Glina: 1, 4-5 = Bucureşti - Roşu
2-3 = Bucure ti - Militari- âmpul Boja.
Apud: chu ter 1997a.
Taj VL GUna-Keramik: 1, 4-5 = Bucureşti-Roşu,
2-3 = Bucureşti-Militari- âmpul Boja.
Nach: Schu t r 1997a.
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PI. Vll.

eramică Tei IV: Bucure ti - Militari-Câmpul Boja.

Apud: chuster 2000b.
Taf VII. Tei IV-Keramik: Bucureşti-Militari-Câmpul Boja.
Nach: Schu ter 2000b.
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PI. VIII. Bucureşti - Militari-Câmpul Boja:
1 = ceramică Militari - Câmpul Boja, 2-3 = ceramică Tei IV.
A pud: chu ter 2000b.
Taf. VIII Bucureşti-Militari- âmpul Boja:
I = Militari-Câmpul Boja-Keramik, 2-3 = Tei IV-Keramik.
ach: Schu ter 2000b.
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PI. IX. Bucureşti - Militari-Câmpul Boja: ceramică Tei IV.
Apud: chu ter, Negru 2006.
Taf. IX Bucureşti-Militari-Câmpul Boja: Tei IV-Keramik.
Nach: Schu ter, Negru 2006.
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RAPORT PRELIMINAR PRIVIND CERCETĂRILE
ARHEOLOGICE PREVENTIVE
DE LA BUFTEA-FLĂMÂNZENI (2008)
Cristian SCHUSTER. Mircea NEGRU.
Alexandru S. MORINTZ. Raluca KOGĂLNICEANU
In perioada noiembrie-decembrie 2008, pe teritoriul sitului arheologic
de la Buftea-Flâmânzeni au avut loc cercetări arheologice preventive având
ca scop principal identificarea şi cercetarea complexelor arheologice.
recuperarea materialului arheologic, restaurarea, conservarea şi valorificarea
sa ştiinţifică, împreună cu informaţiile de specialitate colectate în cursul
săpăturilor 1 • Ca obiective specifice menţionăm obţinerea de noi informaţii
ştiinţifice privind urmele de locuire din Bronzul Târziu. Hallstattul
Timpuriu, secolele 1-11 p.Chr. şi secolele VIII-XI.
Terenul este situat pe terasa înaltă. de maximum 6,00-10,00 m faţă de
malul drept al râului Colentina, într-o zonă delimitată de specialiştii
Muzeului Municipiului Bucureşti ca fiind un sit arheologic de Categoria A.
Istoricul cercetărilor

Zonele limitrofe râului Colentina din arealul oraşului Buftea au fost de
mult timp în atenţia arheologilor. Amintim, în acest sens, investigaţiile
Vioricăi Enăchiuc-Mihai, desfăşurate în punctele ,,La Sălcii"', unde a fost
surprinsă o locuire de sec. VIII. şi ,La Calul Bălan", unde s-au documentat
două nivele de locuire getice, din perioada secolelor II a.Chr. - I p.Chr. 2.
Aceeaşi autoare aminteşte şi că în punctele ,,Ahator'' şi ,,La Viroagă'" au
fost identificate situri din sec. III-IV d.Chr. şi din sec. X-XI (cultura Dridu).
Alte referiri găsim la Eugen Comşa3 , Aristide Ştefănescu\ anun1�
punctele Mâneşti şi La Gutui, la Vasilica Sandu-Cuculea, Laura Georgescu)
şi, recent, la Gheorghe Mănucu-Adameşteanu şi Nicolae Mercan6.
1

Din colectivul de cercetare au făcut parte: C. Schuster, M. Negru, A.S. Morintz,
R. Kogălniceanu, I. Semuc, T. Popa, Gh. Mihai, I. Gheorghe, A. Comşa, G. El Susi.
2
Enăchiuc-Mihai 1978, p. 72 şi pi. XI-XV.
3
Comşa 1989.
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Metode de cercetare

Investigarea terenului. pe suprafaţa de cca. 14000 ni, care face parte
din situl arheologic. s-a realizat în două etape (pi. I). În prima etapă au fost
practicate două secţiuni pe laturile de nord şi de sud, perpendiculare pe albia
nîului Colentina. pentru evaluarea suprafeţei. Acestea aveau dimensiuni de
122x2.00 m (S 1 ), respectiv 111 x2,00 m (S 2). În a doua etapă, au fost trasate
mai multe casete de mari dimensiuni. amplasate pe două rânduri. Ele au avut
unnătoarele di1nensiuni: C1 (C1a = 22x30 m� C1 h = l l x30 m). C2 (30x40 m),
C 3 (30x24 mJ. C.i (30x24 m), C) (30x24 m), C6 (30x24 m), C7 (30x24 m) şi
C 8 (30x24 111).
Complexele arheologice

In cursul cercetărilor au fost identificate două ateliere de redus
minereu de fier şi cinci gropi. Dintre con1plexele menţionate, trei gropi
aparţin secolului 1-11 p.Chr. ( Gropile nr. I, 3--f.), celelalte complexe fiind
atribuite secolelor IX-X ( Gropile nr. 2 şi 5) (pi. IV /2 = Groapa nr. 5).

Atelierele de redus minereul de fier
Atelierul nr. I (pi. IL IV /1)

AH-12 şi BH-12 şi CH-12, a fost
În ('6• în partea ei sudică. în
descoperit prin1ttl dintre Atelierele de redus minereu (notat Atelierul nr. I).
Urn1ele acestuia au putut fi identificate începând cu adâncimea de -0,35/0,45
m. ele fiind docun1entate prin bobiţe şi fragmente mai n1ari din lut (cu
din1ensiuni n1ergând până spre O,1OxO, 16 111), înroşite puternic.
Complexul, distrus încă din vechime, dar fiind răvăşit şi de lucrările
agricole de adâncime din zona Flâmânzeni, era compus din două segmente.
Primul dintre ele a fost o groapă de alimentare de 4,50x3,80 m, ce cobora
până la -0,85 n1, conţinând un pă1nânt negru, uşor spicat cu bobiţe de lut ars,
amestecat pe alocuri cu cenuşă, bucăţi de lemn ars, adăpostind un lot
i1nportant de ceramică fragmentară, zgură rezultată în urma procesului de
reducere a 1ninereului şi resturi osteologice animale.
Această groapă avea ca vecin în partea sa estică zona propriu-zisă a
cuptorului. Din păcate acesta, ca urmare a procesului tehnologic a fost
distrus după operaţiunea de reducere a minereului. Forma, parţial detectabilă
în teren, a fost uşor ovală, cu dimensiunea probabilă de L 1Ox0,97 m. Din
� Ştefănescu 1978; 1979; 1989; 2005.
- Georgescu 1978.
6
Mănucu-Adameşteanu, Mercan 2002.
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cuptor s-a identificat un segment din baza peretelui nordic. uşor arcuit. cu
înălţimea de 0 21 m şi grosimea variind între O,12/0 , 18 cm.
Jur împrejurul cuptorului. pe un areal de 5, 60x6 ,20 m. au fost găsite
resturile din pereţii acestuia, unele dintre fragmente fiind mai mari
(maximum O, 13 m în diametru). La fel, pământul din imediata apropiere a
cuptorului. din cauza căldurii degajată de acesta. s-a înroşit, nuanţele
mergând de la roşu puternic până la portocaliu şi galben intens. Adâncimea
până l?- care s-a constatat pătrunderea căldurii focului a fost de -0, 7 9 m.
In groapa de ali1nentare s-au găsit numeroase fragmente ceramice, oase
de animale şi câteva fragmente de zgură de fier. Ceramica descoperită în
complex aparţine la două categorii principale. Prima categorie cuprinde
fragmentele de vase din pastă semifină nisipoasă de culoare cărăn1izie. Au fost
identificate numeroase fragmente buze, baze şi pereţi de vase de dimensiuni
mijlocii, ce poartă urme de ardere secundară la exterior. Aceste fragmente
erau adesea decorate cu striuri orizontale, respectiv benzi orizontale în val.
A doua categorie cuprinde foarte puţine frag1nente din vase din pastă
fină de culoare cenuşie sau negricioasă. Majoritatea sunt din partea mijlocie
a unor vase de mari dimensiuni. Acestea provin probabil de la amfore cu
torţi în bandă de mici dimensiuni.
Atelierul nr. 2 (pl. III)
Prezenţa acestuia a fost localizată în C5, în zona sa nord-estică. şi anume
în �_ A 11-1..f. şi B11-1..f.. Trebuie spus că acest complex a avut o dispunere
aproape în linie cu Atelierul nr. 1. fiind la cca. 20 n1 sud-vest de acesta din
urmă.
Urmele complexului au putut fi sesizate începând cu adâncimea de
0.3 0 /0 ,35 m. Cantitatea de pământ ars până la roşu a fost mult mai n1ică
decât în cazul precedentului A te/ier. Groapa de alimentare a fost mai mică,
de formă uşor ovală. cu dimensiunea de 2, 1 0x2, 00 m. şi adâncimea maximă
de O, 7 6 m. O bună parte a ei a fost acoperită de resturile cuptorului de
reducere al minereului. Inventarul complexului s-a dovedit sărac, fiind
compus din pământ negru, puţină cenuşă, rare fragmente ceramice şi o
cantitate minoră de oase de animale.
Cuptorul propriu-zis a fost situat în vechime la nord-est de groapa de
alimentare. Nu s-au putut stabili nici forma, nici dimensiunea acestuia. Probabil
a fost şi el uşor oval. Dispersia resturilor cuptorului a fost de cca. 3, 60x3, 00 m,
iar pământul afectat de căldura instalaţiei de foc a mers până la 0, 59/0, 61 n1.
Adâncimea maximă la care a pătruns căldura cuptorului a fost de -0, 69 m.
Comparând cele două ateliere, este evident că primul a fost mai n1are.
cuptorul acestuia fiind, foarte probabil, de dimensiuni mai largi. Nu excludem
posibilitatea că în Atelierul nr. 1 să se fi procedat la reducerea 1nai n1ultor
şarje de minereu.
7
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Şi gropile de alimentare au avut mărimi diferite, la fel şi inventarul lor
a fost de consistenţă. cantitativă şi calitativă, diferită. Lotul de ceramică din
Atelierul nr. 1 a fost impresionant faţă de cel din al doilea complex. De
asen1enea şi cantitatea de resturi osteologice animaliere a fost mai redusă în
Ate/ierul nr. 2. Este posibil ca groapa Atelierului nr. 1 să fi fost folosită,
poate după abandonarea cuptorului, ca areal de depunere a resturilor menajere.
Notabil este şi că fragmentele ceramice din Atelierul nr. 2, prezintă, în
cantitate spori tă. urme de arsură secundară.
Gropi menajere
Goapa nr. 1
Groapa. notată G 1, descoperită în C2, A 1 ./--15, avea forma ovală.
Lungi1nea sa era de 1.65 m, lăţimea de 1,08 m şi adâncimea maximă de 0,88
111. Groapa porneşte din stratul de păn1ânt de culoare cenuşiu-negricioasă,
gros de 0.30 111.
În un1plutura gropii au fost descoperite fragmente de vase ceramice
111odelate cu n1âna. un fragment de gresie, un fragment de mandibulă de animal.
Fragn1entele de vase sunt din pastă semifină, ce conţine nisip şi mică.
Arderea este inco1npletă. La interior fragmentele au culoare cenuşiu
negricioasă. iar la exterior culoarea cărămiziu-gălbuie. Au fost descoperite
fragn1ente din pereţii unor vase, precum şi un fragment de la un vas de mici
din1ensiuni, cu corp cilindric şi pereţi uşor arcuiţi.
Datare: Hallstatt Timpuriu.
Groapa nr. 2
Groapa, identificată în C3 , .�H1 şi I 1, şi C3_ 1, avea o formă ovală în
plan. Lungin1ea ei era de 2, 15 m, lăţimea de 1, 70 m, iar adâncimea de 1,02
111. Pentru cercetarea ei a fost deschisă C3 1 cu latura de 3,50 m.
În umplutura gropii au fost descoperite fragmente de vase ceramice
modelate la roată, fragmente de chirpic şi oase de animale.
Cerainica modelată la roată a fost realizată din pastă semifină ce
conţine mult nisip şi n1ică. La exterior vasele aveau culoarea cărămizie.
Datare: sec. IX-XI.
Groapa nr. 3
Groapa, notată G 3 , descoperită în C3, llEJ 2 şi El 3 şi Fi 2 şi Fi 3, avea
forn1ă ovală în plan. Lungimea sa era de 2,20 m, lăţimea de 1,60 m, iar
adâncimea maximă de 0,94 m. Complexul porneşte din stratul cenuşiu
negricios gros de O, 15-0,20 m.
În umplutura complexului au fost descoperite fragmente de vase
ceramice modelate cu mâna şi oase de animale.
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O primă categorie cuprinde fragn1ente de vase modelate din pastă
grosieră compactă ce conţine nisip şi pietricele. Arderea este incompletă. La
interior au culoare negricioasă, sau cenuşiu-gălbuie, la exterior culoare
cărămiziu-gălbuie. Între fragmentele de vase ceramice menţionăm trei
fragmente din o ceaşcă dacică decorată pe buză cu caneluri oblice. respectiv
o bază plată a unui vas.
A doua categorie cuprinde fragmente din pereţii unor vase de mari
dimensiuni din pastă grosieră, friabilă, ce conţine fragmente ceramice pisate
(cu dimensiuni de la 1 la 7 mm). Arderea este incompletă. Miezul este de
culoare negricioasă. iar la exterior au culoarea cărămiziu-gălbuie.
Datare: sec. I-II d.Chr.
Groapa nr. .f.
Complexul descoperit în C-1 . E 1. notat c; -1 - era de mici dimensiuni.
Forma lui a fost rotundă la gură. Diametrul său era de OA5 m. iar adâncimea
de 0,65 m.
În umplutura complexului au fost descoperite fragmente de vase
ceramice modelate cu n1âna, respectiv fragmente de chirpici şi aşchii de la
oase de animale.
O primă categorie cuprinde fragn1ente de vase modelate din pastă
grosieră compactă ce conţine nisip şi pietricele. Arderea este incompletă. La
interior are culoarea negricioasă, sau cenuşiu-gălbuie. la exterior culoare
cărămiziu-gălbuie. Acestei categorii îi aparţine un fragment dintr-un vas cu
corp arcuit şi un frag1nent din baza unui vas.
Au fost descoperite şi fragmente de la recipiente din pastă fină, cu lut
fără impurităţi majore.
Datare: sec. I-II d.Chr.
Groapa nr. 5 (pl. Ill/2)
Complexul descoperit în C6• EJO şi El 1 şi FJO şi Fi 1, notat G5,
avea formă ovală. Lungimea sa era de 2,60 1n, lăţimea de 2AO m, iar
adâncimea maximă de 1, 12 m de la nivelul actual al solului.
În umplutura gropii au fost descoperite frag1nente de vase ceramice
modelate la roată, fragmente de chirpic şi oase de animale.
Vasele modelate la roată sunt din pastă semifină de culoare cărămizie
ce conţine mult nisip şi mică. Multe din fragmentele descoperite sunt
decorate cu striuri orizontale.
Datare: sec. IX-XI.
,,Concentrări de oase umane"
În C 1 s-au descoperit mai multe concentrări de oase umane, în special
în apropierea şanţului de irigaţie. Acestea provin în n1od cert de la morminte
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deranjate. fiind reprezentate. în cea mai mare parte. din fragmente foarte mici
de os. rupte din vechime şi dispuse în spaţiu fără să urmeze vreun tipar anume.
U oele concluzii

Epoca Bronzului (pi. V/A:1-4)
Prezenţa ceramicii Tei IV confirmă existenţa în zonă a unei aşezări.
Din păcate urn1e mai consistente ale acesteia nu au putut fi surprinse de
investigaţia noastră. De altfel, este cunoscut că la Buftea-Flâmânzi. în
punctul .,/'vfânâstirea Cârna''. tot pe malul drept al Colentinei, la cca. 250 m
nord-est de terenul cercetat de noi. a fiinţat o aşezare Tei7 . Aceasta nu este
singura aşezare documentată pe teritoriul oraşului Buftea. Alt sit a fost
identificat la „Mă
nes/ i'' 8.
.
Fragtnente răzleţe, în special atipice. au apărut în păn1ântul vegetal din
S1• s�. C 1• c�. C3 şi C-1. După morfologia pastei au putut fi identificate două
categorii. Prin1a este cea grosieră. ce conţine nisip şi pietricele. La interior
are culoarea negricioasă sau cenuşiu-gălbuie. la exterior culoare cărămiziu
gălbuie. A doua categorie este cea fină. a cărei cotnpoziţie este lipsită de
impurităţi. Pentru fonnele identificate la Buftea. se găsesc analogii în toate
aşezările Tei IV 9.
Din ( ' 1 • de la adâncimea de -0.63 m, a putut fi recuperat şi un
fragtnent dintr-o lamă din silex (pl. V/ A:4 ). Acest tip de piesă din piatră
cioplită a fost ades întâlnită în siturile culturii Tei 10.

.

Epoca flerului
Hallstall Timpuriu (pl. V/A:5)
Prezenţa ceran1icii hallstalliene demonstrează existenţa în apropierea
terenului cercetat prin săpături de noi a unei foarte probabile aşezări.
Ceramica descoperită. puţină şi puternic fragmentată. a fost modelată
din pastă sen1ifină. Dintre respectivele fragmente, amintim o toartă de la un
castronel. ce fusese dotat cu două apucători de acest gen. dispuse simetric.
Secolele 1-11 p. Chr. (pi. V/B)
Inventarul celor trei gropi (G 1• G3 şi G-1) este foarte sărac. tnotiv
pentru care şi încadrarea cronologică a acestor complexe este dificilă. Cele
câteva fragmente ceramice care pot fi desenate au analogii în secolele II
a.Chr.-I p.Chr.
7

Ştefănescu 2005, p. 281; Schuster 2005, p. 89.
Zănescu 1992, p. 364; Schuster 2005, p. 89.
9
Schuster 2007, p. 64-68, cu bibliografie.
0
' Schuster 2007, p. 40, cu lit.
8
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Astfel. fragmentul de vas tronconic decorat cu crestături oblice pe buză
(nr. inv. 0003A-C) este asemănător unuia descoperit în situl de la Prundu-La
Stânâ11, datat în secolele II-I a.Chr. Un vas cilindric cu corp arcuit (nr. inv.
0004) are, de asemenea. analogii la Prundu-La Stânâ 12, fiind datat tot în
secole 11-1 a.Chr.
Decorul cu crestături oblice pe buză este specific unor ceşti şi vase
descoperite la Buridava-Ocniţa 13• într-un context care cuprinde şi mai multe
importuri printre care şi o oglindă circulară din metal alb 1 \ specifică
secolelor 1-11 p.Chr. 15• De asemenea, vase decorate cu crestături pe buză au
fost descoperite în faza timpurie a culturii Militari-Chilia la Mătăsaru 16 şi la
Militari-Câmpul Bqja 17.
În complexele menţionate au fost descoperite şi fragmente de vase
ceramice din pastă grosieră friabilă (nr. inv. 0005) ce conţine fragmente de
lut ars. Această pastă este asemănătoare celei a unor vase din cadrul culturii
Militari-Chilia, cultură datată în secolele II-IV p.Chr. Prezenţa acestei
categorii de pastă. asociată cu decorul cu crestături oblice pe buzele vaselor.
pe baza analogiilor prezentate, ne determină să datăm complexele în discuţie
în limitele secolelor 1-11 p.Chr.
Evul Mediu Timpuriu
Ateliere de reducere şi prelucrare a.fierului
Prezenţa celor două ateliere cu resturile de la cuptoare de redus n1inereu
nu este o raritate în n1ediul Dridu de pe teritoriul României. Astfel de instalaţii
de foc, unele mult mai bine păstrate, s-au descoperit printre altele. la
Radovanu, Dridu, Bucureşti-Străuleşti, Bucureşti-Ciurel, Buc urcşti
Băneasa, Feteşti, Bucu, Dodeşti, Curcani. Bucov-Tioaca. Bucov-Rotari
etc. 18• Pentru aceeaşi perioadă au fost cercetate ateliere şi în spaţiul dintre
P rut ş1. N"1stru 19 .
Din păcate, la Buftea-Flămânzeni, după cum s-a văzut. s-a păstrat
numai un mic fragment din peretele unuia dintre cuptoare. Deci nu putem
cunoaşte cu exactitate dimensiunile reale ale acestor instalaţii de foc.
11

Sîrbu 1996, p. 87 şi pi. 118/9.
Sîrbu 1996, p. 87 şi pi. 116/1, 3.
13
Berciu 1981, p. 62 şi pi. 50/3, 5.
14
Berciu 1981, p. 62 şi pi. 48/3.
15
Negru 2005.
16
Bichir 1984, pi. XI/5, 7.;
17
Negru 2007, pi. 28/5.
18
Zaharia 1967; Comşa 1978, p. 47-52; Teodor 1996, p. 17-18; Matei 2004; Olteanu
2007; Schuster, Popa 2008, p. 78-79.
19
Pastică 2007, p. 156 şi urm.
12
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In arealul ,,Kropilor de alimentare" şi în zona de împrăştiere a
resturilor cuptoarelor s-au găsit şi bucăţi de zijură. Din păcate. piese din
metal (unelte. arn1e. podoabe). inclusiv monede2 , nu au fost descoperite.
În ceea ce priveşte cele două gropi menajere (G 2 şi G 5 ), astfel de
cmnplcxc s-au găsit în toate aşezările Dridu cercetate prin săpături arheologice.
Materialul arheologic

Ceramica (pi. VI-IX)
Cera1nica descoperită în cadrul con1plexelor din Evul Mediu Timpuriu
a fost n1odelată la roată. Analiza pastei ceramice indică două mari categorii:
\'ase din pastă semifină nisipoasă şi vase din pastă fină. Se poate considera
că. în general. respectivele categorii corespund funcţionalităţii acestor vase:
respectiv vase de bucătărie şi vase pentru servitul mesei.
i 'ase din pastă semţfină

Vase din pastă semifină de culoare cărămizie. Pasta conţine nisip şi
n1ică. la care se adaugă rare pietricele (cu din1ensiuni de la 1 la 3 mm).
Arderea prin1ară este completă. La exterior vasele au un strat de slip.
Acestei categorii ceramice îi aparţin fragmente din partea superioară a
unor vase cu corp bombat un1ăr pronunţat gât cilindric scurt şi buza scurtă
uşor răsfrântă (nr. inv. 0085), respectiv vase cu corp bombat şi buza arcuită
la exterior (nr. inv. 0097).
Unul din frag1nentele amintite (nr. inv. 0085) este similar unei
descoperiri făcute în aşezarea de la Bucov-Tioca. în cadrul atelierului de fierărie
(dependinţa nr. 5). datat în a doua jumătate a secolului al IX-iea şi în secolul al
X-lca21 • Celălalt fragn1ent de vas (nr. inv. 0097) are analogii în aşezarea de la
Buftea-La Sălcii la sfârşitul secolului al X-lea şi începutul secolului al XI-lea22 .
Vase din pastă semifină de culoare cărămizie sau cărămiziu-gălbuie.
Pasta conţine mult nisip, n1ica şi pietricele frecvente ( cu dimensiuni de 12 mm). Suprafaţa este aspră. Arderea primară este completă.
Acestei categorii de pastă îi aparţin fragmente de vase cu gât scurt
cilindric. decorate pe un1ăr cu benzi de linii în val (nr. inv. 0065)� vase cu
gât scurt cilindric decorate cu striuri orizontale (nr. inv. O 118, O 131)� vase
cu buza răsfrântă care au fost decorate pe umăr cu striuri orizontale peste
care s-a incizat o bandă de linii în val (nr. inv. O 130). vase cu buza răsfrântă
decorate cu o bandă de linii în val incizate (nr. inv. 0063, 0071, 0072. 0075)
Pastă semifină de culoare cărămizie. Pasta conţine mult nisip, mică
ş1 pietricele frecvente (cu dimensiuni de 1-4 mm). Ardere primară
2

° Cum este cazul altor ateliere investigate, vezi Langu 2006.
Comşa 1978, fig. 66/7.
n Mănucu-Adameşteanu, Mercan 2002, p. 52 şi pi. 2/7.
21
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incompletă. La interior pereţii au culori de la cenuşiu la negricios. Vasele
nu au slip la exterior.
Acestei categorii de pastă îi aparţin fragmente de vase cu buza rotunjită la
exterior, decorate cu striuri şi o bandă de linii incizate în partea superioară (nr.
inv. O102); vase cu corp bombat gât cilindric, buza scurtă răsfrântă, decorate cu
striuri orizontale (nr. inv. 0020); vase cu buza răsfrântă, decorate cu striuri şi o
bandă de linii în val incizate în partea superioară (nr. inv. 0009); vase decorate
cu un şir de linii punctate în forma literei X (nr. inv. O13 7); vase cu gât cilindric
şi buza scurtă orizontală, decorate cu benzi de linii în val şi/sau orizontale (nr.
inv. O112, O11 O); vase decorate cu linii verticale punctate peste striurile
orizontale (nr. inv. 0031); vase cu corp bombat şi buza arcuită la exterior,
decorate pe partea superioară cu striuri (nr. inv. 0034).
Dintre fragmentele an1intite unul (nr. inv. 0034) are analogii la Bucov
Tioca, în cadrul hordeiului nr. 1, datat în secolul VIII şi la începutul
secolului IX2\ Căscioarele-Suharna în secolele IX-X24. Buftea-La Viroagă,
aşezare datată în secolele IX-XI25. respectiv Buftea-La S'ălcii. aşezare datată
la sfârşitul secolului al X-lea şi începutul secolului al XI-lea26 .
Un alt fragment (nr. inv. 0020) este similar unora descoperite la
Bucov-Rotari. în hordeiul nr. 1, datat la mijlocul secolului al IX-lea27 ,
respectiv la Bucov-Tioca28 , unde a fost datat tot la mijlocul secolului al IX
lea şi la Căscioarele-Suharna29, în secolele IX-X.
În fine. un al treilea fragment (nr. inv. O11 O). are analogii în hordeiul nr.
./-de la Bucov-Tioca. unde a fost datat la mijlocul secolului al IX-lea p.Chr. 30.
Pastă sen1ifină compactă de culoare cenuşie cu nisip şi mică. Ardere
completă. Slip de culoare negricioasă la exterior.
Acestei categorii de pastă îi aparţin fragn1ente de oală cu torţi plate
(nr. inv. O135); vase cu suprafeţe exterioare lustruite (nr. inv. O151); vase cu
linii orizontale lustruite (nr. inv. O 152); vase cu linii în reţea realizate în tehnica
lustruirii (nr. inv. 0069. 0144); baze plate (nr. inv. 001 L 0008. 0076. 0139).
Ceramică din pastăfinâ
Pastă fină de culoare cărămiziu-gălbuie cu aspect făinos. Conţine mică
şi mici fragmente de calcar (de cca. 1 mm).
Acestei categorii de pastă îi aparţin fragmente de vas cu buza rotunjită
la exterior (nr. inv. 0084, 0062).
Comşa 1978, fig. 50/7.
Sîrbu, Damian 1996, fig. 147/1, 148/5, 149/5.
25
Enăchiuc 1978, pi. XV/5.
26
Mănucu-Adameşteanu, Mercan 2002, p. 52 şi pi. 1/2.
2
7 Comşa 1978, fig. 59/7.
28
Comşa 1978, fig. 54:3.
29
Sîrbu, Damian 1996, fig. 150/1 O.
1
° Comşa 1978, fig 54/7.
23
24

https://biblioteca-digitala.ro

C. SCHUSTER, M. NEGRU, Al. S. MORINTZ, Raluca KOGĂLNICEANU

442

Unul dintre aceste fragmente (nr. inv. 0062) are analogii în aşezarea
de la Bucov-Tioca, în cadrul hordeiului nr. 9, datat în intervalul cuprins
între secolul al VIII-lea şi prin1a jumătate a secolului al IX-lea 31•
Pastă fină compactă cu nisip şi mică. Ardere primară incompletă. La exte
rior vasele au culoare cărămizie sau cenuşie, miezul pereţilor are culoare cenuşie.
/\cestei categorii de pastă îi aparţin fragmente de vase cu gât cilindric
scurt şi buza întoarsă la exterior (nr. inv. 00 I O, 0068, O132).
Unul dintre fragmentele prezentate (nr. inv. 0132), are analogii în
aşezarea de la Bucov-Tioca, în cadrul hordeiului nr. 2, datat în secolul VIII
şi prin1a jumătate a secolului al IX-lea 32.
Pastă fină c01npactă de culoare cenuşie sau cenuşie-gălbuie, cu mult
nisip şi n1ică. Arderea primară este completă.
Acestei categorii de pastă îi aparţin fragn1ente de vase cu gât cilindric
şi buza răsfrântă (nr. inv. 0059, 0095), fragmente de vase cu buza răsfrântă
(nr. inv. O114, O129) şi fragmente de baze plate.
Unul dintre fragmente (nr. inv. 0114) are analogii în hordeiul nr. 8 de
la Bucov-Tioca, datat din secolul al VIII-lea până la jumătatea secolului
al IX-lea 33, iar altul (nr. inv. 0129) este similar unui fragment descoperit în
aşezarea de la Bucov-Tioca, unde a fost datat în a doua jumătate a secolului
al IX-iea şi în secolul al X-lea 3-+.
Cronologia
Fragn1entele ceramice descoperite în interiorul complexelor arheologice
din Evul Mediu Timpuriu de la Buftea-Flâmânzeni au analogii începând cu
secolul al VIII-lea şi până în secolul al Xi-lea. Majoritatea formelor analizate,
până în prezent au cele mai numeroase analogii în cadrul unor contexte
arheologice datate în secolele IX-X. Pentru o asemenea datare, se adaugă
prezenta redusă a ceramicii cenuşii (cca. 15%) şi lipsa fragmentelor de găleţi
d.111 l ui-i.;;· .

Analiza antropologică a resturilor osteologice umane36:
În ( 'omplexul nr. 2 s-au găsit resturi provenind dintr-un schelet incomplet
de sex fen1inin, în vârstă de 45-50 de ani. Acest individ avea un aspect gracil.
În acelaşi complex, dar într-un bulgăre 1nai mare de pământ găsit
separat de scheletul amintit, s-au identificat oase provenind de la un alt
schelet fen1inin, tot de 45-50 de ani, dar mai robust decât primul.
Comşa 1978, fig. 66/3.
:; Comşa 1978, fig. 76/2.
:;:; Comşa 1978, fig. 76/8.
:;.i Comşa 1978, fig. 77/12-13.
3
� Comşa I 978, p. 1 O I; Damian 1996, p. 120-121.
16
Informaţii preliminare Alexandra Comşa.
:;

1

2
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( 'omplexul nr. ..f. avea în co1nponenţă osemintele unui copil - infans I
(O-7 ani). Pe temporalul stâng al craniului. se puteau observa urme de cocleală,
provenind de la un obiect de ara1nă/bronz care nu s-a păstrat (cercel?). Tot
în ace�t con1plex s-au găsit şi un dinte aparţinând unui copil de cca 5 ani.
In ( 'omplexul nr. 8 a fost descoperită o treime dintr-un os ilion de
copil -:- infans I.
In C 'omplexul nr. 13 a apărut o porţiune de mandibulă de copiL care,
pe baza dentiţiei, a permis stabilirea vârstei individului la 3 ani± 12 luni.
Din păcate recuperarea scheletelor în stare avansată de degradare ca şi
dezordinea în care s-au găsit, nu ne permit să facem şi alte aprecieri de ordin
antropologic. După aspectul resturilor osteologice recuperate, este posibil ca
acestea să fi aparţinut unor decedaţi de la stărşitul sec. XVIII, început de
sec. XIX.
Analiza arheozoologică a resturilor osteologice animaliere37:
Cultura Tei IV

Au fost recuperate câteva oase de animal. Acestea s-au păstrat sub
forma unor aşchii, o parte dintre ele prezentând urme de ardere. Probabil ele
provin de la bovine şi ovicaprine. Ele demonstrează că respectiva comunitate se
ocupa (şi) cu creşterea animalelor38.
Hallstall Timpuriu:

Mandibula descoperită în G I aparţine unei ovicaprine. Nu este vorba
de un exemplar robust. cun1 au fost cele din aşezarea Tei IV de la Bucureşti
39
Militari-Câmpul Bc�ja • ci, mai degrabă, apropiat de datele metrice al
indivizilor din situl Tei de la Popeşti-Nucet-+0 .
Cultura Dridu

Lotul cel mai important de oase de animal a fost recuperat din groapa
de alimentare a Atelierului nr. 1. Cel din Atelierul nr. 2 a fost mult mai puţin
numeros. La fel ca şi cele din gropi (G:: şi Gs).
Între fragmente au fost identificate resturi osoase de la vite domestice,
ovicaprine, suine, câini şi cal. Această ierarhie este identică celei consemnate
pentru aşezarea eponimă a culturii. dar şi altor situri cum sunt cele de la
Bucureşti-Bucureştii Noi, Bragadiru, Feteşti. Fântânele, Gornea-Câuniţa de
-1 1
Sus, Lazauri-Luhi Tag .
37

Informaţii preliminare Georgeta El Susi.
Despre economia culturii Tei, vezi şi Schuster 2007, p. 69, cu lit.
39
Moise 2000, p. 155.
40
.Haimovici 1963.
41
Schuster, Popa 2008, p. 78, cu lit.
38
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Vorlaufiger Bericht hinsichtlich den archăologischen
Rettungsgrabungen in Buftea-Flăn1ânzeni (2008)
Zusan1menfassung
Die in1 Jahr 2008 unternommenen Rettungsgrabungen in Buftea
Flâmân:::.eni fi.ihrten zur Entdeckung zweier Metallbearbeitungswerkstătten
und zweier Abfallgruben aus dem X.-XI. Jh „ zweier Abfallgruben aus
dem I-II. Jh. n.Chr. und einer fri.ihhallstattzeitlicher Abfallgrube. Es wurden
weiter n1ehrere 1nenschliche Skeletteanhăufungen aus dem XVIII.-XIX Jh.
gefunden.
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Planşa I. Buftea-Flămânzeni. Planul general al ăpăturilor.
Tafel I. Buftea-Flămânzeni. Gesamtplan der Grabung.
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1

2
Planşa IV. [magini din tipul cercetărilor:
l = Atelierul de redu minereu de fier nr. l; 2 = Groapa nr. 5.
Tafel IV. Metallbearbeitung wek taft Nr. l; 2 = Grube r. 5.
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A

.....

B

__',. _

--Planşa V. A. Material din Bronzul Târziu:
1-3 = ceramică, 4 = pie ă din ilex; A. 5 = ceramică din Hall tattul Timpuriu.
B. l-5 = ceramică din ecolele I-II p.Chr.
Tafel V. A. Spătbronzezeitliche Material:
1-3 = Keramik, 4 = Silexklinge,· A. 5 = Friihhallstattzeitliche Keramik.
B. 1-5 = Keramik des 1-11 Jh. n. Chr.

https://biblioteca-digitala.ro

451

452

HU T R, M.

GR , AL . M RINTZ, Raluca KOGĂLNl

---

B

--Planşa VI. Ceramică din Evul Mediu Timpuriu ( ecolele IX-X).
Tafel VL Friihmittelalterliche Keramik (IX-X Jh.)
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B

--Planşa VII. Ceramică din Evul Mediu Timpuriu ( ecolele IX-X).
Ta/el VII. Friihmittelalterliche Keramik (IX-X Jh.).
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Planşa VIU. eramică din vul Mediu Timpuriu (secolele IX-X).
Tafel Vlll. Fruhmittelalterli he Keramik (IX-X Jh.).
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Planşa IX. eramică din Evul Mediu Timpuriu (secolele IX-X).
Tafel IX. Friihmittelalterliche Keramik (IX-X Jh.).
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