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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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a permis observaţiile noastre nu epuizează complicata problemă a arheolo
giei acestui mare monument dispărut în ajunul secolului nostru 25. 

Lucrările desfăşurate au permis numai o restrînsă identificare a zidurilor 
dinspre strada Lipscani şi deci a poziţiei relative a hanului În raport cu mo
derna clădire a Băncii Naţionale. 

STRADA A TLASULUI NR. 35 

În cartierul din apropierea cursului Colentinei, la intrarea acesteia În 
Bucureşti, numit "V ;:nra Nouă" ce cunoaşte o intensă locuire În zilele noas
tre, a fost semnalată o descoperire monetară. Pe strada Atlasului la nr. 35, 
în cursul sapării unei gmpi, într-un teren ce a comportat umpluturi recente, 
s-a descoperit c monedă din cupru, - datata în 1775. 26 Ea face parte din 
seria monedelor batute în a doua jumatate a secolului al XVIII-lea pentru 
Ţările Române. 27 Pe teren lipsesc indiciile locuirii În această etapă şi este 
de presupus că a facut parte din pămîntul purtat ce a fost nivelat Într-un 
teren lipsit de resturi arheologice. 

BISERICA DINTR-O ZI 

Sistematizarea şi prezentarea armonioasă a noilor clădiri cu arhitectura 
celor înconjurătoare, a impus o serie de excavaţii şi pe terenul din preajma 
bisericii Dintr-L) Zi, ctitoria de zid a Doamnei Marica Brîncoveanu 28. 

Lucrările au afectat mai ales terenul din sudul bisericii care se pre
zenta mult mai înalt decît cel de la nord. Cu acest prilej, pe o porţiune de 
3 metri în jurul bisericii nivelul a fost coborît pînă în apropierea nivelului 
c.~e c.·nstruqie. În cursul acestor lucrări a fost dezvelit un mormînt ame
najat Într~o construcţie cu boltă avînd ziduri trapezoidale. Partea mai lată 
~. acestei construcţii este spre cap, iar cea mai Îngustă la picioare. Înalţimea 
cavoului a fost de 0,85 m., partea de jos fiind fără pardoseală. Dimensiunile 
cărămizilor de 0,26 X 0,14 X 0,04 m., situează construcţia la mijlocul se
colului al XIX-lea. O construcţie asemănătoare a mai fost descoperită cu 
p.rilejul săpăturilor arheologice la biserica Răzvan, 29 dar sînt diferite atît ca 
(armă,· cît şi ca perioadă de efectuare a înhumărilor. Peste cei 0,85 m. ca
voul ,de ia biserica Dintr-o Zi mai are 0,15 m. boltă de cărămidă. Mormîntul 

25 Jdem," p. 119. 
Zo Id~ntificarea monedei' o ·datorăm · cercetătoarei M: Grigor'uţă de la M.l.M.B. · 
27 Octavian Iliescu, ~1onda în România, Bucureşti, 1970, p. 51-52, p. 43; C. Ki

riţe~cu, Sistemul .,bănesc :ti leului }i . pr~cursorii iui,. Ed. Acad. R.P.R., Bucureşti, 1964, I, 
P~ t;o., .·. . . . , .. •. · . . . . . : 

· 28 N. Stoice~cu, op. cit., p. 200; Radu Greceanu, Viaţ..t lui Constantin V~ă · Brin-
wveanu. Note ~i an~xe de ~tefan D. Greceanu, Bucureşti; 1906, p. 227. .- · · · 

29 P. I. Paruit, ~i A. Stefăne~cu, op. cit., p. 85-96. · ., ... 
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