
În mod deosebit atrag atenţia două bombarde din fier (fontă) databile 
În a doua jumătate a secolului al XVI-lea şi prima jumătate a celui de al 
XVII-lea, găsite foarte aproape de nivelul iniţial de călcare. Piese similare 
au mai fost observate şi la Radu Vodă. 12 Ele pot fi puse în legatură cu 
răsunătoarea victorie obţinută de Matei Basarab pe malurile Colentinei 13 ; 

lîngă zidurile mănăstirii Plumbuita. . 
Departe de a elucida numeroasele probleme legate de arheologia aces

tui important monument, observaţiile noastre permit precizări În problema 
nivelului de construcţie a zidurilor incintei, observate din exterior. 

BULEVARDUL 1848 

l'dctamorfoza ce a afectat partea estică şi nordică a Pieţii Universi
taţn, prin cantitatea mare de pămînt dislocat, a permis şi observarea şi ve
rificarea ipotezelor privind Începutul locuirii acestei zone a oraşului. Aflată 
la numai cîteva sute de metri de centrul actual al oraşului, zona cuprinsă 
Între B-dul Republicii şi Str. Batiştei a reprezentat o limita a oraşului în 
secolul al XVII-lea, H locuirea de aici, fiind reprezentativă pentru extin
derea oraşului ale cărui limite erau marcate În secolul al XV -lea de cup
toarele de olari de la Colţea. 15 

Astfel În timpul săpăturilor din mijlocul Bulevardului Nicolae Bălcescu, 
vis-a-vis de I-Iotelul lntercDntinental, au fost surprinse locuinţe şi gropi me
najere, cuprinzînd un invent . .u ceramic caracteristic, compus din vase cu 
smalţ gros de culoare gălbuie, sau cu decor În relief şi Împunsaturi acoperite 
cu smalţ verzui, asemăna toare vaselor din aceiaşi epocă descoperite la Radu 
Vodă 16 şi mai ales la Curtea \yeche, Biserica Răzvan 17 şi Sf. Gheorghe Nou. 
A trage atenţia un vas cu fundul inelar, vasele cu decor compus din spirale 
maronii de smalt sau linii urizontale de engobă albă. Complexul a fost datat 
în secolul al XVII-lea prin aceste analogii. În favoarea acestei datari ple
dează şi prezenţa unor cărămizi cu grosimea de 0,03 m. Întîlnite la zidurile 
acestei perioade atît la Curtea Yeche, cît şi în alte parţi 18. Tot aici s-au 
mai găsit şi fragmente de cahle din seria cunoscută sub denumirea de cahle 
cu cavaleri, atît de des Întîlnite În staţiunile primei jumătăţi a secolului 
al XVII-lea 19. 

12 M.I.M.B. inv. 5.)265, 5.'266. 
13 N. Stoice~cu, op. cit., p. 251. 
11 C:. C. Giurescu, op. cit. harta nr. 2. 
15 D. V. Rosetti, Sondajul Je la biserica Colţea, în r-..Lueriale, VII, 1961, p. 672-

(,7(). N. Constantinescu, Coconi - Cc>l!tru de tnoducţie ceramicâ di1: Tara Românească Î11 
H'colul al x~·-le,z, În SCIV, XV, 1964, 1, p. 10.\. 

16 1. lon:1~cu, \'Iad Zirr:1. M,!ll(i~tireu Radu Vodă şi biserica Buwr, În Bucureştii 
de odinioară, p. 49-89, pbn~a LXV/4. 

17 P. 1. Pan:1it ~i A. Ştefănescu, Cercet,lri privi11d biserica mănăstirii R,lzvan dirz 
BuutrtJşti, în Gl. B, XXIX, 1970, 1-2 p. 85-96. 

18 P. 1. Panait, lnsemrzări ,zrheologice pe şuntierele de comtmcţie din Bucureşti (II), 
in Hucure~ti, 1969, .\ p. 32. 

19 Gh. Cantacuzino, Cercetări t.lrheologia pe dealul Mihai Vodă şi Împrejurimi, în 
Bucureştii de odinioad, p. 91-l·B, Pl. I.XXXVjl-5. 
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Locuinţa amenajată în pămîntul castaniu Închis a fost căptuşită cu bîrne 
de lemn groase de 0,04 m. - 0,06 m. peste care s-a aplicat un lut gros, păs
trîndu-se în umplutura ei fragmente de chirpic cu urma bîrnelor. 

Observaţiile astfel culese din şantierul de construqie ne permit să afir
măm cu certitudine că la sfîrşitul secolului al XVI-lea şi Începutul secolu
lui al XVII-lea, limitele oraşului cuprinseseră şi zona din apropierea actualei 
străzi Batişte. 

STRADA LIPSCANI 

Cu ocazia unor lucrări ce s-au desfăşurat începînd din august 1971, 
în colţ~l d~d-est al curţii Băncii Naţionale, la numai -0,65 m. faţă de 
nivdul ~al, au apărut o serie de ziduri ale hanului Şerban Vodă, construit 
între 1680-1687 de Şerban Vodă Cantacuzino 20. 

Zidurile apărute cu acest prilej, marchează aripa de sud a hanului, pe 
o direqie paralelă cu actuala stradă Lipscani, ce a purtat o vreme şi nu
mele hanului 21 . Sînt ziduri groase de 0,92 m., lucrate din cărămidă cu di
mensiunile de 0,30 X 0,14 - 0,15 X 0,04 - 0,035 m, sprijinite pe funda
ţii adînci de 0,80 m., aşezate pe tiranţi şi ţăruşi de stejar de 0,15 m. grosime, 
acestea confirmînd observaţiile făcute În legătură cu zona mlăştinoasă din 
preajma Hanului cu Tei 22. 

Săpătura nu a permis o observaţie şi cercetare exhaustivă a Întregii aripi 
de sud a hanului, ci numai asupra unui rînd de Încăperi de pe această la
tură, deşi sînt indicaţii suficiente spre a sublinia existenţa a cel puţin două 
rînduri. Aşa cum indică catagrafia din 16 martie 1862, pe această latură se 
aflau 28 de prăvălii, 23 avînd dedesupt două pivniţe. În suprafaţa afectată 
de săpături Întîlnim Încăperi fără pivniţc, al căror nivel de călcare este la 
- 1,30 - 1,40 m. faţă de bordura zidului actual din beton. 

Astfel de ziduri au fost observate de-a-lungul străzii Lipscani pe o 
lungime de peste 7 m., distanţă pe care nu s-au observat ziduri indicînd ca
mere de locuit. Avem de-a-face aşa dar, cu una din cele cinci magazii ale ari
pei de sud, aşa cum indică catagrafia din 15 martie 1823, 21 magazii lungi 
cu planşeu din lemn susţinut din 4 în 4 metri pe arce din cărămidă. Pardo
seala mag:tziei a fost făcută din cărămizi a căror grosime, În acest moment, 
este de numai 0,02 m., fiind puternic tocite. Observaţiile efectuate oferă in
dicaţii În sensul că aripa de est a hanului se afla undeva sub actualul traseu 
al străzii Smîrdan, atît uliţa Lipscani, cît şi cealaltă de pe locul actualei 
străzi Smîrdan fiind mult mai înguste. Incontestabil suprafaţa restrînsă ce 

20 N. Stoicescu, op. cit., p. 116 ; vezi ~i Şt. Ionescu, Hanurile bucureştene, în Ma-
gazm istoric, 2, 196S, 6, p. S 1-97. 
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21 N. Stoicescu, op. cir., p. 116. 
22 Săpături arheologice efectuate în anul 1968 de \U.M.R. 
23 N. Stoicescu, op. cit., p. 118. 
24 Arh. Stat. Buc., Primăria Buc., Ms. 430, f. 515-516; !\. Stoiccscu, op. c1t., p. l tS. 
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