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În ultimii ;u;i, or;l~t!l Bucun·~ti a cuno~cut Jl:t;ltijJ<·lucr{tri ,dilitar-urL~
nisticc, amploarea lor afcctînd atît n·ntrul C;tpi;;!l,·i, cit ~i zond(' di11 jurul :·c ~
tt ia. Efectuate într-un ritm alert, marile <'XGl\-;lri an }Wrmi:-; :--ruatn<·a b inminrt a unor Ycstigii care demonstreazrt continuitat('a dt nwntului ;:muhtoJ·· p~·
meleaguri}(' Bucureştilor ~i cYcluţia acl~stui~1 în r~Hlrul :--ccidrtţii kudalt· HJL;<':ncsti.1
'
În matl'rialul de faţrt Ycm consemna unl'l<' ccnst;lt{tl·i arhr< lr;.,;in· f{tc111c ,,,
cîteva din ~antierek lmcurcştcne în ultimii ;111i.
1.

ŞA!\TlEHl-L

-'!ETHOl- -- HD.

(~tl.

:\IACI-lEHl-

Cu ocazia s{tp;"tturil(Jr efectuate de c{ltn· Întn·prin<lc-r('a "\ll'ln u Bunn,>ti.
în zilele 6-10 august llJR6, pe Bd. Ch . .:\laghcru, în dn·ptull:kcuJui Patri;l, b
ini<'rscqia cu strada Pictor \'crona, ~tll fost :-:coa~t· Lt i\·<·aL'l, în a:-.ul Lul<·Yardului, dou[t mari construcţii subterane. Vcstigiile :-:c prez<·ntau :--lll> forma mwr
înC:tperi de cea 14. X 8 m, orientate pc direcţia N-S, U!7or <k\'iak f;q;~t d<' ac;n;Ll11l
traseu al n1odernului LulcYard. In axul longitudinal al marilor înci"tpt·ri ~c g:t ... <·a
o succesiune de trei stîlpi masi\'i din căr{tmidă. De o parte şi de alta a an·:.:tora
se aflau două bolţi sem icilindricc intăritc în dreptul stîlpilor cu a rcc dnl>lon,
marcînd patru traYcc. D<'schiderca arcdor era d<~ 3,"10 m, iar in:tlţinwa în cht ia
de holUl de aproximatiY 4 m. _Cele dou{t ~iruri de bnlţi conntnicm întn· cir· prin
arcade mai scunde. avînd d('~chidcn·a de aproximati\· 2,50 m, con·sJnmz[tto;tJ<'
dist;tnţ,~i dintre stîlpii nwdiani. Aceste arcade fu:-'t':--crtl_ ohturatc ulkrior. !il
cxc(~pţia tra\·cei din cxtn·mitatca nordicrt a construcţiL·i. P,·rqii încrtperii purt:n1
urme de tr·nntială pînrt la o cot[t de·
J ,30 m.
Pardo~eala era indicată de un decros al zidului, lat de circa 20 cm . .'-;m
dc:.:copl:rit :..;cînduri, rc~turi tk pan.loscalft p~ grinzi tran~n'r:-:ale ce ~e r<.'zem;in :w
profilul zidului. Nu :S-au g:~sit etrămizi ~au dale care <t indice prezenţa H!h'i
pardosdi mai rl'zistentc.
A pare ~urprinziHor de mare adincimea la care a fost îngropa t{t con~truc1 i;t:
circa X m L\ţ{t ck nivelul actual (adîncimea maximrt de c:--.caYarc a atin~ 1; !'1rL\
de-- 10 m); d;JC-l :-<' aplidi o n·duccrl~ de cea 1,50 m rczult{t o cct{l de apru.:-;imativ 6,50 n1 faţă de nin·lul de călcare in momentul cou:-.trucţici, fapt ce ;t Jk'rJnis conscrYarca acestei l>olţi f{tr{t umpluhlr{t sub tcra~amcntul hukvardulni,
confcrindu-i rc:t-istcnţtt. la presiunea traficului rut i'cr. Construcţia mai prczt·nta
la extremitatea sudiet dou{t ziduri, unul ţcs11t cu zidrtria corpului principal· şi
orientat aproximativ S -S-E, Cl'lălalC din c{tr{unid;l friabilrt, 1wrpcndicular
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p · cotblrt1cţia mare. Datorit:t traseului de cxc:n·are si mai ale-; ritmului
lucr:u·ilor, I_m s-au putut unn{tri traiectoria şi funcţionali.tatt>a lor.
. 'laknalul de construcţie a-parc diferenţiat, con·spunzînd utiliU'tţii lui: la
h~)lţt, c:tr{unizi de 9-JO X lS x 3 cm; în parament de 15 .~ 2S ~· 4cm; m
zalul adosat spre est apare un tip de c;'trămid;L mai man·. de 1() • .n .-· 6 cm.
În inc:qwri s-au grtsit fragmente cc:·amice din st·colelc X\"111 XIX, cui(·, piroant· .. rt•stllri de cloage.
In concluzie, caracteristicile constnlcti,·c connTg c:ttre ipott·za uncr pi\·nit,~· h~)ierc~ti cu dimensiuni ampk ~i finisajc Î:lgrijitl', îngropate la o adîncime
n· le t_:t<:ca practic insensihik la \ariatiile de tempcratur:t, a~igurindtt-le totcdaUt ~~ un sp.x de ~ecuritate.
1.cea 1::~:trt·a topograf ic;t a am pla:-:anwn t ului a pnm is consu 1t an·a documcn taţ iL· i cart •lgraf in· d ispon ihile pentru oraş'Jl Bucurcşt i. În ord irw in n·rs cronologic:t,
I)·· ac,·:-;t ampla-.;anwnt figurcadt:
-- actualul bulevard ~laghcTu, dc.sclti:-; în anul 1~9();
cuq ile din faţa ca~ei lui Al. ~Iarghiloman, con.struiUt in nlt imul decc:1iu al veacului trecut ~i marcată în mardc plan ctrtografic din JS9S;
gr{tdinik Po~tci domnc~ti, gă~~duit:t, p:·esupuncrn, intr-o fo-;t;t casrt Loier,y..;c:J, semnalat:t în pl:tnul Pappasogln din anul un 1 ~i în cel al lui Borroczyn
d t!l U\52.

.
În plann;-ile Ernst şi Purccll, datind d.~ la :-;firşitul \Tacnlui al X\'Ill-lea, clăd In·a Po~U·i domnc·şt i nu apan·, ceea C<~ duce la concluzia ctt a fost ridicată în pri1twh- dt·c,·nii ale veacului al XIX-ka.
Întrucît pe o raz:t de circa S0--100 m în jur nu se aflau decît mici locuinţe
de ~ila ~1ab (planul Borroczyn) care nu puteau a n·a pivn iţe de asemenea proporţii,
atnlnurca propusă îşi păstrează valabilitatea, admiţînd po:>ibilitatca unor erori
de cartare comise în unul san altul din documentele consultate.
2. SANTIERL:L METROC
'

BD.

A:\l'L

1848

.
Lucr:trilc de excavare a tunelului pentru metroul ln1cureştcan au ~cos la
IVt·al~ pe Bulevardul Anul 1848, în dreptul magazinelor "Cocor" şi" 1001 articole",
o ~-i,.."l'h_~ de Ye:-.tigii ale infrastructurilor mcdicYale şi moderne ale oraşului: ziduri
~i bolţi de cftrămidă, pardoscli, pavimcnte, conducte de canalizare. Prin confnlntarea topografiei actuale cu planul Borroczyn, zona re~pcct ivă a fost identificată
cu o porţiune din Calca Moşilor - Uliţa Tirgului din Afară.
Ace_astă veche arterft bucareştcanrt, una din magistrah·le oraşului medieval,_
p~n:nc:t du~tr-un unghi al pieţei Sf. Anton, pc.~tc dum de Hanull\lanuc. La n~a 1
ctţ t\'a zect de metri, vechiul trao;;cu al Căii Moşilor de\· ia uşor spre dreapta, Iar
di1_1 partea opusă pornea tninuscula ulicioarft B~bic (ulterior Pînzari), dînd către
u,liţde ~epcari şi Borangic. Zona surprinsă in săpătură este tocmai interscc_ţia i_n
\ tonnată de Uliţa Tîrgului din Afară cu str. Bahic, îrnpreunrt cu frontul et esttc
-.--: pin1iţele primelor case, lotnrile 2---7 din pbnttl de pc calc·a Moşilor, între piaţa
Sl. Anton şi această intersecţie.
A_.;pectul heteroclit al materialelor de construcţie, marcat d(• numeroasele
juxtaptu1c~ri şi intersecţii ulterioare, este caracteristic \·echii zone istoric~.a o~a
şului. Cu toate acestea, se pot desprinde cîteva trăsături comune: construcţulc smt
di_-~pnse una lîngă alta,fmmînd un front închis, cu parrelc rclati\' înguste. Acest
tip de structură urbană, spccif ică .zonelor comerciale_ centrale, co~1trast_ează cu restul oraşului in care domină gospodăriile de tip răsftrat,ru lotun man pc care locujn ţa era aşeza tft în mijloc. retrasă mult ck la stradă.
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Ridicarea topograficrt din 1791 (planul Purceii) indic~. în area~C"'t zon;J, o
rcqul
lung[t
care
marcau axa de simetrie, sau in form{t de "L" - au dimensiuni mari, de ordinul
zecilor de metri. Funcţia rcz idcnţial[t, cu un acut caracter de reprezentare, înc[t
predomin[t asupra celei conwrcialc. Abia duprt finele veacului al X\'111-lca, c1i"'tdirilc de locuit ce gravitau în jnrul palotului domnc~c strămutat înl775la Curtea
Nouă elin Dealul Spirii (ar<t şi aceea în 1812) îşi vor rcdistribui loturilc în fi~ii
înguste dezvoltate în adîncime, cu un front la stradrt de numai 3-4 m.
Toate cele 6 locuinţe apărute în săpătură aveau pivnilc a cftror adincime o:--:cila între 2,50 m şi 4,50 m, argument suplimentar alături de parcelarca îngu~tă,
pentn1 a le atribui o duhlrt funcţionalitate- comercială la parter şi de locnirc la
etaj. Doni"'t din pivniţe păstrcazrt urme de pardoscalrt - una din lemn, ccalaltrt
din căr5.micl:t- şi numai una (cea cu pardo~cală de cărămidft) a fost tl'ncnitri in
interior.
O atenţie deosebită mrritrt con~trucţia sitnat[t chiar la intersecţie, în dreptul
fostei uliţe Babic (lotul 4 din plan- proprietar Luca ~ iculescn). În plan, suprafaţa
ci - impun[ttoare faţă de cele din jur- acoperrt cchiYalcntul a 2-3 parcele inguste alrtturate, un indiciu preţios pentru a o considera anterioară parcelării comerciale a zonei. Acest lucru este confirmat de materialul constntctiv (mortar alb foarte
rezistent şi cărămizi de epocă, ~pccificc ~ccoldor XVII- XVIII), de bolţile ma!'ive cu deschiderea de peste 6 m, avînd la naştere cîte douft rînduri de cărămic~ă.
iar în cheie un singur rînd, ceea ce sugerează ipoteza identificării uneia din n-chile locuinţe mai avute situate în apropierea Curţii Domneşti.
În faţa acestei case, la circa 3 n1 sub nivelul actual de călcare, paralel cu axul
fostei artere, au ap[trut dourt canale colcctoare, de secţiune ovală şi de capacit[>ţi
apropiate. Unul din cle,rcalizat din bolţari de piatr[t, aparţine reţelei de canalizare
de la sfîrşitul secolului al XIX-ka.
Al doilea, din beton, rcprczint[t o suplimentare (~au o înlocuire) a canalizării datînd din secolul XX.
La cea 50 de m ~prc ~ud-est, în zona fostei străzi Bazaca, cxca\ arca fundaţiei marelui bloc ce închide aliniamentul Bd. Anul 1848 (acum Brătiamj)- Splaiul
Unirii a permis observarea unei reţele de ziduri aparţinînd unei ~llCCL'sinni de
cl{1diri, datate clup[t matl'rialul constructiv şi tchnicrt în veacul al XIX-lea.
Evacuarea unei gropi mcnajarc a scos la ivealrt o piatrrt de altar de marmur[t albrt
bine conservatrt, cu dimcn:-:iunile de 1,52 >< 1,02 m. Analiza izvoarelor cartografice, precmn şi calitatea pidrei de altar pledcazrt pentru ipoteza apartenenţei ci
la fosta bisericrt Sf. Anton. ridicatrt în secolul al XVlli-lca în vechea Piaţ[t de
Flori. Tot în zonrt s-au dt·~ccperit bîrne de lemn şi stîlpi de la uliţa n· dncea ~rrc
Piaţa ~Iare (Piaţa l-nirii); direcţia l)Îrnclor justifică ~npoziţia c:1 Bazaca aYca
un unghi mai pronunţat c:itrc :--ud.

~tnwtur[t urbanrt oarecum diferitrt: casele, deşi mult mai apropiate df'cît în
oraşului, unele chiar lipite. ~e desf;tşoară pe fronturi mai largi, aYind latura
la stradă, nu dispus[t în adîncime 2 • Planurile - rectangulare, cu "~co~uri"

3. Cl\1 ITIHl- L SF.

~ICOLAE-JIG~lŢA

Lucr:trik de construcţii din zona Căii Vădncşti, punctul cintmatograful
Tomis, au dccopcrtat o parte a cimitirului Sf. Nicolac-Jigniţ[t de pc strada n1
acelaşi nume. S:tp[tturilc executate în zonele de sud şi sud-est au ~ros la iveală
trei mormint<': dotd d<' b[trbaţ i şi unul de copil.
"" - Caractcri:-.t icile solului in zona cimitirul ni derivă chiar din ampla~area acestuia în apropierea rîului Dîm hov iţa, cuprinzînd depozite de pictri~lni aluv i~

277
https://biblioteca-digitala.ro

narc Yir~tatc de lentile argiloa~e pe~tc can~ s-a suprapus un strat de prtmînt roş
cat de prtdurl'.
Stratigrafia, într-o uşoar;'"'t pantrt spre sud, prczintrt de jos in sus un.pămînt
Yiu - la bazrt, argila cu pete feruginoase, apoi un sol castaniu roşcat, iar în
p<Hka stqwrioar{l, un r('gist ru castaniu cenu~ in cu urme a rlwolog ict'. Ace~,t strat
a fost Utiat d<' gropill' Ci.'lor trei morminte amintik. Primul mormint cercetat,
i;1c:ropat ritual E--Y presupunem ci"'t a aparţinut unui crtlugrtr; su!J craniu s-a
gr,sit o dtrămidrt cu ntmwle ~i data înlnuni"'trii: 1~51. În inn·ntarul cdui <k-al
doil(·a mormînt se afla o 11l(medrt grturitrt de argint din timpul lui "\Iuracl al IIIle;t (1576--1595) ..Al treilea mormint, r{tYi"'t~it de o rl'înlnunarl', a aparţinut probabil unui copil. Asupra lui s-a grtsit un inel de argint de mici dimensiuni.
Lucri"'trill- de ~anticr nu au permis o cc1Tdarc cxhau:-;ti\·rt în zona cimitirului. a cru·ui cxi"tcnţi"'t pan· a fi încetat la jumi"'ttatea Ycacului trecut, o datrt cun:Ljc\·n·a l>ist·ririi Sf. \"icolae-Jigniţi"'t.

4. BI>.

CEOIH~E

CO~BlT-

STH. SF. 10\'

~Ol'

În spate](' m;1gazinulni l·nirea, în zona d<' intersecţie a Bel. C. Coşbuc cu
_:-;\ :·. Sf. Ion ~(Hl an aprtrut, în timpul cxcaY{trii fundaţiilor noilor hale, dourt construcţii suhkranl' de aproximati\' 3 m, realizate din cru·runizi subţiri, prinse
intr-un mortar allntrin rezistent; hrubelc orientate "\" --S eran compartim{'ntatc
prin ziduri transn'rsalc şi an'au golurile de acce:-; şi <il- n~ntilaţic îndrcpt:..ltl' spre
sucl. Funcţionalitatea pin1iţdor era lcgatr1 de existenţa unui han inert necunoscut sau a unui spaţiu d<~ depozitare aparţinînd unei familii însU\ritc din cunoscuta
mahala a lui A~a Niţr1.. Se poate a\'ansa ipoteza crt aceste construcţii ar fi aparţi
nut caselor lH)iercşti ale lui Constantin ~rtstnrel, ci"'tprttatl' în danic de la Marica
BrincoYcanu, propriet;iţi ce se întindeau pe mari suprafeţe în mahalaua Sf. \'iI~t'ri.
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Note

1

PJ.nJ.~t I. Panait, ÎnscHutiiri arheologice pc şa11tiere!c de construcţii din Bucureşti (I-II), in CAB,

1963, p. 139-170 şi Bucureşti, VI[, Bucureşti, 1969, pp. 29-39.
G. D. Florcscu, Din t·echiul Bucureşti, Bucureşti, 1935, p. 73.
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Recherches archeologiques sur les
chantiers de construction de Bucarest
N .·1 }) l . r.1 l .r li A.""·; C,
CNI.\1'1 .·LY nNA.C..f(ESCL'

Lor:-; de:-; cxcaYation:-; dan:-; It·:-; Z(llH'S Piaţa 1'nirii --Piaţa Homan;·t. ,,. rattachant ;\ la con:-;truction du m6tro 1mcart'stoi:-;, on a dfectu{· d'intert':-;s;tJ,~ s obsen·a t ions d 'ordre h i:-;toriqut' d arcld·ologiquc. Les anteurs s ignalt·nt la prt'·:-;<'nce
de caYcs l't de fondations de l>[ltimcnb datant des X\'111(' -- XIXe sil\ch-:-;, sur
la basc clcsqucllcs ils reconstitucnt k l'L'Sl'aU mecli(~ya} des rlH'S l't idcntificnt la
place de Cl'rtaincs importantcs propriett'·s de boyarcb. Autour dl' l'cgli:-.:c Sf.
.:\icolac-Jigniţ;t on a iul'ntifi{~ trois tomlws, dont 1\me est dat{·(' gr[lce :1 1111,. monnaic ottomanc ("acc't'a") de l'epoqw· du sultan .\Jurat III (1:17(l- 1:19:1).
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