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" In memoria arheologilor pământului Bucureştilor 

Panait 1. Panait 

Capitala României beneficiază în prezent de cea mai bogată şi 
mai variată istoriografie locală din ţară şi-şi găseşte locul în operele 
fundamentale ale ştiinţei istorice naţionale. Reşedinţă a Ţării 

Româneşti timp de patru secole, capitală a statului modern România 
şi a patriei reîntregită în 1918, principal centru al marilor evenimente 
contemporane, oraşul de pe Dâmboviţa a cunoscut o continuă 

dezvoltare în toate domeniile, inclusiv în cel al studierii evolutiei 
' 

societăţii umane. Savanţi precum Nicolae Iorga, C. C. Giurescu, Dan 
Berindei, erudiţi şi colective de cercetători au elaborat monografii de 
referinţă, studii, au dat tiparului culegeri de izvoare scrise, lucrări de 
valoare a descoperirilor arheologice făcute cu predilecţie pe malurile 
cursurilor de apă ce scaldă teritoriul metropolei româneşti. 

Arheologia a adus, prin efortul câtorva generaţii de cercetători, cele 
mai bogate şi mai concludente mărturii directe privind diversitatea 
creaţiei materiale a fiinţei umane şi în centrul Câmpiei Române, a 
coborât începuturile istoriei Bucureştilor până în paleolitic. 1 Culturi 
necunoscute din neolitic2 şi epoca metalelor3

, vetre de aşezări 
autohtone aparţinând mileniului 1, sate, aşezăminte de cult, cetăţi şi 

case, cimitire cu zeci şi sute de înhumaţi fiecare, instalaţii tehnice 
diverse şi un patrimoniu alcătuit din obiecte de tot felul se constituie 
într-o incalculabilă zestre a cărei valoare depăşeşte cu mult limitele 
administrative ale Municipiului Bucureşti. 

În spatele acestei avuţii comune, niciodată ameninţată de 
devalorizare precum atâtea alte categorii de bunuri, se află un 
mănunchi de cea. 35 de arheologi truditori pe şantierele Capitalei pe 
parcursul a unui veac şi jumătate. Au fost specialişti care şi-au 

dedicat întreaga lor carieră, în cea mai mare parte, actului arheologic 
bucureştean, alţii care I-au cercetat vremelnic sau accidental. Unii au 
lucrat de sine stătători, alţii în colective ; arheologi, istorici 
medicvişti, numismaţi sau pur şi simplu slujbaşi ai municipalităţii. 

Dintre studenţii practicanţi pe Şantierul arheologic Bucureşti, câţiva 
au devenit apreciaţi cercetători în domeniu, unii completând rândurile 
rărite prin inexorabila vrere a legilor naturii, alţii trecând în diverse 
colective. Arheologia bucureşteană a primit - dar a şi dat - cercetători 

1 Vasile Boroneanţ, CAB, III. 19R1, p. 7-12. 
2 Eugen Cornşa, CAB, Il[, p. 19-29. 
1 Mioara Turcu. Dacia, NS, XII, 1978, p. 155-171. 
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unor institute, instituţii de învăţământ superior, muzee din Capitală şi 
din ţară. 

Analizată în ansamblu, 1nunca arheologică pentru Bucureşti a 
parcurs câteva mari etape indisolubil legate de procesul arheologic 
general românesc. Începuturile ei trimit către iniţiatorii ştiinţei 
arheologice din România, în frunte cu Alex. Odobescu, Grigore 
Tocilescu, dar şi la împătimiţi colecţionari bucureşteni din a doua 
jumătate a secolului al XIX-lea. Totul a pornit cu descoperiri 
întâmplătoare şi cu presupuneri privind unele locuri păstrătoare de 
vestigii, de genul celei exprimată de Alex. Odobescu la Ateneul 
Român în ziua de 17 decembrie 1872, privind movila Gorgani, pe 
care teoreticianul arheolog o considera un gorgan antic4

• La acea dată 
voga căutătorilor de comori mai stârnea interesul opiniei publice. În 
coloanele ziarului "Muzeul Naţional" este înseriat un reportaj privind 
semnalarea în Dealul Spirii, în grădina d-nei X, a unui cuptor vechi, 
cu mult pământ înroşit în jurul lui. Este, după cunoştinţele npastre, 
cea dintâi consemnare a descoperirii unei instalaţii arheologice la 
Bucureşti şi ea se plasează puţin mai târziu de anul ce indică mijlocul 
secolului al XIX-lea. Până la conferinţa lui Alex. Odobescu, apăruse 
broşura col. Dimitrie Papazoglu5 dedicată începuturilor oraşului şi 
Inventarul colecţiei sale, în care - printre "suvenirurile antice" pe care 
le poseda - era consemnat şi un "tun de fer mare, plesnit pe jumătate 
care s-au găsit dimpreună cu o ghiulea pe calibru său, săpând la o 
pivniţă unde era Curtea domnească cea veche în Bucureşti ... "6

, un 
inel cu safir, un iatagan "găsit de răposatul meu părinte într-o pivniţă 
veche de ale fostului palat domnesc"7

. El făcea legătura între practica 
scormonitorilor de comori şi metodica primară a actului arheologic, 
fiind mai aproape de antecesori decât de cercetarea modernă. Un 
impuls mult mai puternic interesului pentru arheologie 1-au dat 
descoperirile din Dealul Spirii şi Arcuda, făcute întâmplător. 

În zona fostei Curţi Arse de la Izvor, pe terasa înaltă a 
Dâmboviţei, au fost recuperate două ciocane de piatră, o gresie, două 
greutăţi de lut pentru războiul vertical de ţesut, chirpici, ceramică8 . Pe 

4 Al. Odobescu, Artele din România În perioada preistorică, Opere, II, ed. Tudor 
Vianu, Bucureşti, 1955, p. 96-97. 
5 Dimitrie Papazoglu, Istoria începutului oraşului Bucureşci, Bucureşti, 1870. 
6 Muzeul Pappasoglu, Bucureşci, 1864, p. 44. 
7 Ioan Strunjan, Constantin Căzănişteanu, Locotenent-colonel Dimitrie Papazoglu, 
Bucureşti, 1972, p. 76. 
!l Din însemnările lui Dinu V. Rosetti reiese că piesele respective au ajuns în 
posesia marelui om politic 1. 1. Brătianu, dcpunându-le la Muzeul Municipiului 
Bucureşti : Dinu V. Rosetti, Bucureşti MIM, IX, 1972, p. 51. 
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malul Dâmboviţei, în amonte de Bucureşti, la Arcuda, au fost 
raportate câteva unelte din silex. Cel care le-a valorificat mai întâi a 
fost arheologul Grigore Tocilescu, director al Muzeului Naţional de 
Antichităţi. În urma expertizei întreprinse cu temeinicia ce l-a 
caracterizat, atât ca medievist cât şi ca epigrafist şi arheolog, Grigore 
Tocilescu a dovedit că teritoriul Bucureştilor a fost, în mod cert, 
locuit încă din neolitic. Marele om de ştiinţă concluziona că "pentru a 
şti rostul Bucureştilor de mâine trebuie să găsim legătura logică şi 

necesară a Bucureştilor de azi, cu cel de ieri, altfel vom clădi nisip 
după ce vom fi judecat în aer"9

. Studiul său, intitulat "Cetatea 
Bucureşti sau cetatea Dâmboviţei", depăşea cu mult tot ce se scrisese 
până atunci, anunţând un noian de probleme pe care istoriografia 
bucureşteană le-a dezbătut timp de un veac, fără să le dea tuturor 
răspunsuri convingătoare. Prins în epuizanta sa misiune din Dobrogea 
sau Oltenia 10

, antrenat într-un vast evantai de activităţi internaţionale, 
în elaborarea de studii apreciate de arheologii europeni, Grigore 
Tocilescu nu s-a mai putut apleca asupra patrimoniului îngropat al 
Bucureştilor. Parcurgând, în bună parte, bogata sa arhivă aflată în 
manuscris în fonduri arhivistice de stat, nu am putut găsi nici o 
referinţă la vreo săpătură arheologică bucureşteană de specialistul 
care dezvelea vestigiile de la "Tropaeum Traiani" într-o manieră ce i
a atras, ca elogiu, calitatea de membru al Academiei Române. Totuşi, 
Gr. Tocilescu rămâne cel dintâi arheolog modem în al cărui câmp de 
studiu s-a înscris şi istoria Bucureştilor privită atât prin gândirea 
medievistului, cât şi prin interpretarea unor izvoare arheologice 
străvechi. Acest "pionnier des sciences archeologiques en 
Roumanie", cum 1-a numit savantul Radu Vulpe 11

, este în acelaşi 
timp şi începător al gândirii arheologice bucureştene. Concluziile sale 
vor fi preluate de istoricii Capitalei, începând cu G. l. Ionescu-Gion, 
în voluminoasa monografie apărută în 1899 şi - îndeosebi - de N. 
Iorga ş.a. 

Cu Grigore Tocilescu începe etapa de maturizare a 
arheologiei bucureştene. Stingerea prematură a savantului, petrecută 
în Capitală la 18 septembrie 1909, a atras o scurtă conducere a 
Muzeului Naţional de Antichităţi din partea universitarului aromân 
George Murnu, succedat în 1910 de Vasile Pârvan. Devenit 
"părintele şcolii de arheologie româneşti" eruditul şi neîntrecutul 
organizator, personalitate apreciată pe plan mondial, Vasile Pârvan, a 

9 Grigore Tocilescu, Bucureşti sau Cetatea Dâmhoviţei, "Tinerimca Română", SN, 
1, 1898, p. 3. 
10 Ioana Cristache, Panait 1. Panait, SAI, XXXIX-XL. p. 184-189. 
11 Radu Vulpe, Dacia, NS, I. 1959, p. 607-612. 
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pus în practică o eficace metodologie de abordare a cercetării 

arheologice. Înconjurat de un grup de tineri absolvenţi a1 
învăţă1nântului superior românesc, toţi deveniţi apoi cadre 
universitare sau cercetători de frunte, mai marele arheolog al ţării a 
iniţiat ample cercetări perighetice, selectând situri care răspundeau 
unei tematici ce înscria monumentele Litoralului, cultura materială 
geto-dacă în evoluţia ei, civilizaţia romană la Dunărea de Jos ş.a. 

Cum spaţiul bucureştean nu răspundea, prin dovezi majore, acestor 
cerinţe, deceniul al doilea al sec.XX rămâne în istoria arheologiei 
locale mai pauper. 

În opera sa de bază, "Getica, o preistorie a Daciei", V. Pârvan 
enumeră totuşi staţiunea arheologică Cemica-Tânganu, cunoscută şi 
de Cezar Bolliac, da va de la Popeşti-Argeş 12 şi "Pieptenele de la 
Bucureşti", descoperit întâmplător în nisipul descărcat în faţa 

Palatului Universităţii şi încadrat de savant în "civilizaţia scitică" din 
secolul III î.e.n. 13

• Descriind această piesă, autorul afirmă că în jurul 
Capitalei se găsesc tumuli şi aşezări din neolitic, bronz, latene etc. 
Eficienţa cercetărilor de suprafaţă practicate de colaboratorii lui 
Pârvan a stârnit interesul şi unor tineri bucureşteni printre care s-a 
aflat şi Constantin S. Nicolaescu-Plopşor. Ca student al Universităţii 
din Bucureşti, viitorul fondator al şcolii româneşti de studiere a 
paleoliticului, a întreprins cercetări de suprafaţă pe malurile 
Dâ1nboviţei şi Colentinei, cu predilecţie în segmentul Ciurel
Băneasa-Herăstrău. Rezultatele aveau să fie comunicate sub titlul 
"Urme de mari aşezări preistorice în preajma Bucureştilor" 14 , în care 
se n1enţionează şi primele unelte din silex cioplit, găsite în această 
zonă. Ele vor fi urmate, în curgerea timpului, de piesele paleolitice 
descoperite în nisipăriile amenajate pe Dâmboviţa şi Colentina sau pe 
şantiere de cercetări, toate confirmând prezenţa actului uman din 
paleoliticul inferior până în fazele de trecere la piatra şlefuită. 

C. S. Nicolaescu-Plopşor nu a făcut parte din nici unul din 
colectivele care au întreprins săpături în capitală. Autoritatea sa 
ştiinţifică şi atenţia pe care o acordă fiecărei consultaţii solicitate de 
arheologii din ţară, inclusiv din Bucureşti, îi conferă calitatea de 
părtaş la descoperirile făcute pe zeci de şantiere. Stabilit în Bucureşti 
în anul 1952, oraş în care a trecut la cele veşnice în ziua de 30 mai 
1968, arheologul paleolitician, venit de la Craiova, a supravegheat cu 
pasiune şi respect pentru tnai tinerii săi colegi, descoperirile privind 

12 Vasile Pârvan. Getica. O preistorie a Daciei, cd. Radu Florescu, Bucureşti, 1982, 
p. 131. 
11 Ibidem, p. 15-16. 
14 C. S. Nicoleascu-Plopşor, CNA, an II, 1922, nr. 9-1 O, p. 51-55. 
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cele mai îndepărtate vestigii umane în acest centru al Câmpiei 
Române. Lui şi unora dintre colaboratorii lui li se datorează tot ceea 
ce cunoaştem din paleoliticul bucureştean, prin obiectele descoperite 
la "Ziduri între Vii", Mihai Vodă, Radu Vodă, Cernica, Chitila
Cărămidărie, Bragadiru, Bucureştii-Noi, Tânganu şi multe altele. 

Cel care va bate jalonul şantierului arheologic Bucureşti va fi 
însă Dinu Rosetti, nepot al patriotului cărturar paşoptist C.A.Rosetti. 
El şi-a început cariera în deceniul imediat următor făuririi statului 
deplin românesc. 

Din relatările personale pe care le-am obţinut în anii de 
colaborare, am aflat că în timpul războiului din 1916-1919, fiind la 
vârsta de încorporare, s-a prezentat la Comisariatul militar pentru a se 
oferi voluntar la şcoala de ofiţeri. În 1919 avea să mărşăluiască pe 
străzile Budapestei ca tânăr sublocotenent. Împlinea atunci 20 de ani, 
fiind absolvent al unui liceu bucureştean. Studii superioare n-a urmat, 
fiind sub acoperământul hainei militare. Tânăr frumos, cu bună stare 
materială şi inteligenţă sclipitoare era primit în înalte cercuri 
bucureştene. O "bravură" tinerească efectuată în Obor, unde a intrat 
călare într-una din multele cârciumioare, şi a comandat două halbe de 
bere pentru călăreţ şi patruped, 1-a grăbit încheierea misiunii 
ostăşeşti. 

Până la stabilirea profesiei s-a lipit grupului cercetătorilor 

arheologi din Capitală, fiind în graţiile lui Ioan Andrieşescu, cel care 
va prelua funcţia de director al Muzeului Naţional de Antichităţi, la 
prematura dispariţie a lui Vasile Pârvan. Toată viaţa saD. V Rosetti a 
fost un om plăcut, vioi, tot timpul pornit pe nevinovate şotii. 1. 
Andrieşescu 1-a acceptat chiar şi la repetatele refugii ale echipei sale 
în Dobroteasa unde, într-o cameră rezervată la un birt, se continuau 
discuţiile ştiinţifice stimulate şi de atmosfera locantei. Părerile 

arheologilor i-au sensibilizat fondul său bun şi i-au stârnit dorinţa de 
a pătrunde necunoscutul, lucru de altfel explicabil la un Rosetti. 
Terenul său de mişcare va fi, începând din vara anului 192415

, 

pământul Bucureştilor. Rămâne un aspect mai puţin explicabil în 
legătură cu atitudinea arheologilor Capitalei, atraşi până atunci mai 
mult de monumente şi vestigii îndepărtate, decât de vatra 
bucureşteană. O. V. Rosetti avea să dovedească faptul că şi spaţiul 

acesta tezaurizează mărturii de mare interes, unele încă necunoscute 
de specialişti. Una dintre aceste situaţii se leagă de descoperirea 
Culturii Tei, care se datoreză lui O. V. Rosetti şi lui Ion Nestor. În 
faţa unui ţoi cu licoare alb-gălbuie, în pauza lucrărilor şantierului Sf. 

15 Dinu V. Roselti, CNA, nr. 89-94, 1929, p. 4. 
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Gheorghe Nou, de-acum vârstnicul D. V. Rosetti îşi amintea fapte din 
acel deceniu 3. 

Revenise acasă către zori şi, obosit fiind, s-a cufundat în 
fotoliu şi a adormit. Ziua l-a găsit în costumaţie de stradă. A fost 
trezit de un murmur de voci, cântări religioase care veneau de dincolo 
de fereastră. S-a sculat şi a privit Bulevardul, găsindu-1 plin de o 
mulţime deasupra căreia se înălţau propare bisericeşti, cruci. Către 
sfârşitul alaiului i-a fost dat să zărească chipurile angelice ale 
domnişoarelor Petala, pe care le cunoştea şi era în admiraţia lor. A 
coborât imediat în stradă şi a grăbit paşii să ajungă alaiul. Coloana a 
trecut de Calea Moşilor, a intrat în Piaţa Pake Protopopescu şi, prin 
Bd. Ferdinand, s-a îndreptat spre Gara Obor. Au trecut linia ferată şi 
au intrat în Câmpul Moşi, de unde gospodinele mahalalei procurau 
lutul de muruială a cocioabelor lor. Deoarece toată mulţimea, în 
frunte cu preoţii în odăjdii, se pregătea să înalţe o rugă de sfeştanie în 
acea vară secetoasă, tânărul Rosetti şi-a abandonat divele şi a coborât 
într-una din acele gropi de lut. 

Redau câteva spuse : "Uitându-mă pe peretele de deasupra 
capului 1neu am avut cel mai măreţ tablou arheologic pe care mi-1 
puteam închipui. Din lutul galben al gropii ţâşneau ceşcuţe negre cu 
decor alb, unele abia prinse, altele pe jumătate sau anunţându-se doar 
prin toartă sau fund. Alte vase mici, de câţiva centimetri, ajunseseră 
jos, prinse în pământul căzut". Şi-a umplut buzunarele cu cât mai 
multe ceşti şi s-a prezentat la Ioan Andrieşescu. Acesta le-a privit, le
a studiat şi a ajuns la concluzia că îi erau necunoscute. Pentru 
consultaţie şi-a chemat asistentul, Ion Nestor, dar nici viitorul mare 
savant nu s-a putut pronunţa. Gazdele au solicitat totuşi precizări 
privind locul descoperirii, condiţiile în care se găsesc obiectele, fapt 
ce 1-a făcut pe D. V. Rosetti să înţeleagă că este un luci_ serios. A 
doua zi dis de dimineaţă, dotat cu o sacoşă, a revenit la groapa 
miraculoasă, dar mare i-a fost surpriza când a văzut jos o pălărie 
mare de pai şi un tânăr culegând cioburi. Au urmat mici altercaţii 

verbale şi, fiindcă fiecare a avut de unde să-şi facă plinul, au plecat 
împreună să se dezinfecteze într-o crâşmă din Obor. Cu acest act s-a 
cimentat una dintre cele rnai trainice prietenii dintre două mari 
personalităţi ale arheologiei româneşti. Descoperirea lor, valorificată 
în anii 1927-1930, s-a numit "Cultura Tei" 16

, după numele lacului din 
apropiere, sau "Cultura Bucureşti-Tei" cum a numit -o o vreme 
arheologul bucureştean. 

16 Radu Florescu, Hadrian Daicoviciu, Lucian Roşu, Dic{ionar enciclopedic de artă 
veche a României, Bucureşti, 1980, p. 74. 
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D. V. Rosetti poate fi considerat începătorul arheologiei 
bucureştene de teren şi valorificare ; cercetările lui au cuprins toate 
marile depozite de vestigii, începând din neolitic şi până în 
feudalismul târziu în vatra Capitalei, în zonele periferice şi limitrofe. 
Din 1929, când se întocmise deja "Harta staţiunilor preistorice din 
jurul Bucureştilor", pe care erau carta te 20 de situri 17

, s-au succedat 
lucrări de mare rezonanţă nu numai în mediul arheologic ci şi în 
diverse straturi sociale urcând până la regele Carol Il, care a ţinut să 
viziteze unul din şantierele Capitalei. 

Unele şantiere au avut caracter de salvare, desfăşurându-se în 
gropi de cărămidărie şi cariere de nisip. În perioada interbelică 
construcţiile au cunoscut la Bucureşti un puternic avânt. Pe malurile 
Dâmboviţei şi Colentinei au fost amenajate cuptoare de cărămidă de 
mare capacitate care foloseau cantităţi enorme de lut. Unul din 
meritele majore ale lui D. V. Rosetti constă în urmărirea acestor 
excavaţii şi chiar oprirea unora dintre ele. Şantierele propriu-zise 
deschise între 1926-1927 la Glina Bobeşti, Bălăceanca sub 
conducerea tânărului arheolog Ion Nestor, reluate în răstimpul 1943-
1948 şi 1970-1971 de Dr. Mircea Petrescu Dâmboviţa, aduceau 
dovezi de excepţională însemnătate privind epoca bronzului. A fost 
definită Cultura Glina III 18

, astăzi identificată în toată Câmp ia 
Română 19

. Se depăşea faza simplei culegeri de vestigii şi de 
consemnare a realităţilor arheologice. Se înfăptuia, la sfârşitul 

deceniului trei al secolului al XX-lea, trecerea la săpătura propriu
zisă, executată conform unor norme specifice. Încurajat de Muzeul 
Naţional de Antichităţi, D. V. Rosetti deschide lucrările de la Măgura 
Jilavei în 1928, sit neolitic ameninţat cu distrugerea, urmate de 
spectaculoasele descoperiri de la Vidra (1934 ), din insula Mânăstirii 
Snagov ( 1935), Popeşti Novaci, Herăstrău, Ciurel ş.a. Într-o 
emoţionantă intervenţie, făcută cu prilejul Sărbătorii 

Semicentenarului Muzeului Bucureşti, în zilele de 2-4 decembrie 
1971, D. V. Rosetti afirma că 36 de aşezări bucureştene şi din 
împrejurimile Capitalei au beneficiat de cercetările sale arheologice, 
asigurate financiar de Muzeul Naţional, Primăria Bucureştilor şi, 

după 1931, de Muzeul Municipiului Bucureşti. Avea să fie printre 
ultimele sale comunicări susţinute în Capitală. A fost primul şi cel 
mai temeinic cunoscător al potenţialului arheologic bucureştean. 

A vea o capacitate unică în citirea terenului, a orientării secţiunilor, în 

17 o· V R . . H mu . osett1, op.cll., arta. 
IK Ion Nestor, Dacia, III-IV, 1927-1932. 
I<J Istoria Românilor, 1, Bucureşti, 2001, p. 226. 
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datări şi în explicarea obiectelor descoperite. Din nefericire nu ne-a 
rămas de la el, la plecarea în Germania, nici un carnet de şantier, ci 
numai planul general al săpăturilor de la mănăstirea Snagov20 şi 
ilustraţia care însoţeşte rapoartele, studiile şi broşurile tipărite21 • S-a 
stins din viaţă pe şantierul arheologic pe care îl conducea în insula 
Palma de Majorca, în urma atacului suferit din partea unui roi de 
albine. Din restrânsa corespondenţă pe care am primit-o reieşea 

dorinţa sa de a reveni la Bucureşti pentru a îngenunchia la mormântul 
soţiei şi al iluştrilor săi înaintaşi. D. V. Rosetti a fost un veritabil 
întâimergător pentru tot ce este arheologia bucureşteană pc parcursul 
unei jumătăţi de veac. Ca arheolog medievist a început cercetarea 
Curţii Vechi, a cmnplexului monumentelor de la Sf. Gheorghe Nou, 
Sf. Gheorghe Vechi, Colţea, a vestigiilor de la Cetăţeni-Dâmboviţa, 
cuhnia de la Goleşti, siturile de la Retcvoieşti, Suslăneşti ş.a. În 1948, 
însoţindu-1 pe Profesorul univ. Dr. Ion Nestor la Zimnicea, au fost 
arestaţi de Securitate, Dinu V. Rosetti fiind condamnat, închis, 
destituit din funcţia de director al Muzeului Municipiului Bucureşti. 
Cu acest prilej i-a fost confiscată biblioteca personală, aflată în 
apartamentul din Calea Victoriei 151, unde era sediul instituţiei pe 
care o înfiinţase în 1931 şi pe care o condusese cu strălucire din anii 
1938. Eliberat din detenţie, şi-a continuat activitatea arheologică sub 
auspiciile Institutului de Arheologie, fiind cooptat în nou alcătuitul 
Şantier arheologic Bucureşti. 

După reorganizarea petrecută în 1948, Academiei R.P.R. i-a 
revenit şi îndatorirea accelerării cercetărilor arheologice, fapt pentru 
care s-a trecut la formarea unor largi colective de lucru alcătuite din 
arheologi , arhitecţi, istorici ş. a. 

Sarcina principală care revenea oamenilor d~ ştiinţă era 
identificarea influentei civilizatiei slave în mediul t:dco-roman, 

' ' 
aplicarea metodelor şi gândirii arheologice sovietice, confirmarea 
învăţăturilor tov. Stalin şi alte asemenea aberaţii. 

Cum autoritatea politică nu avea încredere în oamenii de 
ştiinţă de seamă, cei mai mulţi formaţi în universităţi occidentale, 
colectivele respective erau împănate cu unele persoane fidele, dar 
care nu aveau nimic a face cu arheologia. În 1953 a fost constituit, cu 

20 Păstrat la Muzeul Municipiului Bucureşti. 
21 Prof. Dr. Florian Georgescu mi-a relatat că Dinu V. Rosetti, în timpul pregătirii 
plecării sale în Gcnnania, a făcut o vizită la Muzeul Naţional de Istoric şi a cerut să 
vină cineva dintre cercetători la domiciliul său din str. Berthelot nr. 5, pentru a 
ridica documente de şantier, probabil de pc şantierul Cetăţeni, unde arheologul 
colaborase cu specialiştii respectivei ins ti tu ţii. Când s-au prezentat invitaţii n-au 
mai găsit pe nimeni şi nici un material nu au mai putut obţine. 
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patru ani tnai târziu decât în alte părţi, Şanticrul arheologic Bucureşti. 
Colectivul de cercetare era alcătuit din 13 tnembri, dintre care 7 erau 
arheologi, 4 istorici sau consideraţi istorici, 1 numismat, 1 arhitect 
(Horia Teodoru, apreciat pentru restaurarea bisericii Curtea Veche). 
Acestora li s-au adăugat 13 studenţi ai Facultăţii de Istorie, 
practicanţi, dintre care numai unul a urmat cariera arheologică (de 
altfel cu temeinice contribuţii, şi anume Mihai Sâmpctru, decedat în 
plină putere de muncă). Cu excepţia Dr. Eugen Comşa, unul dintre 
cei mai activi şi mai prolifici arheologi români, toţi ceilalţi sunt 
trecuti astăzi în lumea aducerilor atninte. , 

Conform planului de investigaţie, Şantierul arheologic 
Bucureşti şi-a stabilit, pentru campania 1953, patru sectoare de lucru: 

-Sectorul Giuleşti, cu siturile : Giuleşti (atribuit lui E. Comşa) 
şi Crângaşi (unde aveau să cerceteze Vlad Zirra şi Margareta Tudor) ; 

- Sectorul Mihai Vodă (Arhivele Statului) încredinţat lui 
Sebastian Morintz şi lui Gheorghe Cantacuzino, epigrafist de 
prestigiu european pentru antichităţi mediteraneene ; 

- Sectorul Radu Vodă, pus sub responsabilitatea Prof. univ. 
Dr. Ion Ionaşcu, mai vechi cercetător al evului mediu bucureştean, 
care urma să fie ajutat de Vlad Zirra, Dumitru Berciu (ca neolitician) 
şi Margareta Tudor ; 

-Sectorul Curtea Veche, cu L. Lăzărescu-Ionescu responsabil, 
dar care nu mai călcase până atunci pe o buză de şanţ arheologic, O. 
V. Rosetti, Gh. Ionescu, Gh. Astancăi, blajinul director al Muzeului 
Municipiului Bucureşti, complet n1pt de investigaţia arheologică, dar 
beneficiar al unei diplome de doctorat acordată de Universitatea din 
Paris. Era un colectiv cârpit cu erudite personalităţi, dar şi cu 
"umplutură" sau cu specialişti care urmau să se adapteze condiţiilor 
bucureştene. Dintre toţi, pe tărâm arheologic, era îndreptăţit O. V. 
Rosetti pentru tot ceea ce făcuse atunci. Din capul locului, cel care 
avea să devină şeful Şantierului, Ion lonaşcu, venea cu zestrea 
vastelor cunoştinţe obţinute prin parcurgerea izvoarelor scrise, 
documente, hărţi, însemnări ale călătorilor străini ş. a. Arheologi 
consacraţi pentru situaţia Bucureştilor erau O. V. Rosetti, V. Zirra, E. 
Comşa, S. Morintz, O. Berciu (care a avut neşansa să primească ca 
sector de investigare biserica Bucur, ce s-a dovedit a fi din secolul al 
XVIII-lea, domnia sa fiind un apreciat neolitician). O rapidă adaptare 
a făcut Gh. Cantacuzino, care, inclus în colectivul Mihai Vodă, a 
deprins nu numai tehnica de lucru în arheologia medievală, ci şi 

izvoarele scrise şi epigrafice şi chiar simţul justiţiar adresat forurilor 
academice şi de partid. 
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Peste câţiva ani Gh. Cantacuzino şi S Morintz vor descoperi 
marea necropolă neolitică de la Cemica - Căldăraru şi vestgiile 
mânăstirii lezeru, durată de Chiajna jupâneasa lui Cernica vornicul. 
Situl respectiv a fost înfăţişat la prestigioase congrese mondiale şi 

europene, Dr. Gh. Cantacuzino fiind apreciat ca un erudit cercetător. 
Săpăturile s-au efectuat în perioada 1960-1971 sub ~gida Institutului 
de Arheologie al Academiei Române. Colaboratorul său îşi va lega 
numele de descoperirile făcute la Ciurel. 

Prima campanie, derutată în 1953, a fost considerată ca fiind 
mai mult decât de bun augur. Constatările au fost comunicate şi 

tipărite sub titlul Bucureşti. Rezultatele săpături/ar arheologice şi ale 
cercetărilor istorice din anul 1953. 1., Bucureşti, 1954. 

În afara unor informaţii şi concluzii meritorii, volumul 
respectiv ilustrează stângăciile arheologilor şi inadvertenţele lor în 
datarea unor categorii de obiecte. Un salt evident se vădeşte în 
luxosul volum Bucureştii de odinioară, tipărit în 1959 sub îngrijirea 
Prof. univ. Dr. Ion Ionaşcu. De data aceasta textul, redactat de un 
colectiv mult restrâns, este însoţit de ilustraţii, planşe topografice, 
bibliografie, indice, rezumate în mai multe limbi străine. Este unul 
dintre cele mai preţioase volume tipărite de Muzeul de Istorie a 
oraşului Bucureşti, instituţie care îşi propunea şi scoaterea unei ample 
istorii a Capitalei în vederea sărbătoririi a 500 de ani de la prima 
atestare. 

Singurul volum al acestei opere colective, în care se valorifică 
decent rezultatele cercetărilor arheologice la zi a apărut în 196522

. 

Şantierul arheologic Bucureşti a funcţionat sub egida 
Academiei R.P.R. sub supravegherea organelor municipale de partid. 
Prin 1959 era tot mai agravant climatul de colaborare între specialişti. 
Unii s-au retras după primele campanii, responsabilul nu mai era 
consultat, şantierele începute s-au epuizat şi altele le-au luat locul. S
au remarcat lucrările de pe Dealul Ciurel, conduse de Sebastian 
Morintz, cele de la Fundenii Doamnei, Militari-Câmpul Boja, Ciurel 
ş. a. Transferarea Şantierului la Muzeul de istorie a oraşului 

Bucureşti, sub directa coordonare a arheologului Vlad Zirra, a adus o 
nouă orientare a cercetării arheologice din Capitală. Vlad Zirra era 
format în şcoala Prof. univ. Dr. Ion Nestor. Lucrase la Institutul de 
arheologie şi în 1956 s-a transferat ca şef de secţie la Muzeul 
Bucureştilor. Era perioada în care noul director al instituţiei, Ion 
Ionaşcu, pritnise împuternicirea să angajeze pe toţi cei care erau 
socotiţi utili pentru organizarea expoziţiei de bază. Din vechiul 

22 Istoria oraşului Bucureşti, voi. 1, ed. Florian Georgescu, Bucureşti, 1965. 
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colectiv se remarca, prin seriozitatea şi priceperea profesională, 

Margareta Tudor Constantiniu, numismatul controversat Iulia 
Constantinescu şi Gh. Astancăi, devenit responsabil al Colecţiei "Dr. 
G. Severeanu" ; restul erau salariaţi conştiincioşi, docili, dar atât. 
Directorul Ion Ionaşcu avea nevoie de specialişti, fapt pentru care l-a 
adus pe colaboratorul său de la Radu Vodă, Vlad Zirra, la secţia de 
istorie veche, pe Petre Dache la contemporană. Lui Vlad Zirra îi 
revenea, ca sarcină majoră, cercetarea arheologică în derularea căreia 
era secondat de Margareta Constantiniu. Secţiile au fost completate 
cu tineri absolvenţi ai Facultăţii de Istorie, unii dintre ei pregătiţi pe 
alte şantiere. Dr. V. Zirra, decedat şi el cu puţin timp în urma 
aştemerii acestor rânduri, a impus o nouă fază a investigaţiei 

arheologice. Mai întâi, şi-a propus cunoaşterea potenţialului 

arheologic, fapt pentru care a repartizat tinerilor angajaţi segmente de 
pe cursurile apelor majore ce străbat Capitala. În ficare zi primea 
rezultatul perieghezelor şi informaţii asupra terenului. Unde 
considera că se anunţă situri interesante, se deplasa imediat cu 
motocicleta sa. Aşa a fost depistată, de către semnatarul acestor 
rânduri, staţiunea Câmpul Boja din cartierul Militari ş. a. În 
excavaţia unei nisipării, în vara anului 1958, am cules fragmente 
ceramice din pastă cenuşie cu motive decorative mai puţin cunoscute. 
La vederea lor, Vlad Zirra a hotărât pe loc cercetarea sitului 
respectiv, care urma să completeze exponatele ce ilustrau 
continuitatea de locuire daco-romană în centrul Câmpiei Române în 
sec. III-IV. 

Cum săpăturile de la Crângaşi, deja încheiate, aduseseră date 
interesante, se prefigura o populare certă în secolele III-IV, aşa cum 
arătau şi descoperirile de la Fundenii Doamnei, Şindriliţa, Măgurele 
ş. a. Practic, Vlad Zirra a fost iniţiatorul cercetării aşezărilor 

autohtone ce aparţin culturii Militari-Chilia la Bucureşti. Se lucra 
concomitent pe mai multe şantiere, săpăturile de la Câmpul Boja se 
derulau în acelaşi timp cu cele de la Pantelimon, Fundenii Doamnei, 
Căţelu Nou sau Roşu. Şeful şantierului tăcea descinderi pe fiecare 
şantier, verifica modul de întocmire a carnetului de şantier, desenele, 
planul general ş. a. Tot el primea şi finisa rapoartele de can1panie, 
pornind de la textele scrise de V. Leahu, Suzana Dolinescu, P. 1. 
Panait, M. Sâmpetru şi chiar Margareta Constantiniu. 

Era şeful ascultat de micul grup de arheologi, de data aceasta 
angajaţi ai Muzeului de Istorie a oraşului Bucureşti. Neostoita lui 
căutare, uneori mai temperată de Doamna Margareta, siguranţa 

conceperii planului de săpătură, de regulă ordonat geometric, plasarea 
în timp a unor categorii de obiecte se transmiteau tinerilor 
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colaboratori. La Câmpul Boja avea să colaboreze cu Panait 1. Panait, 
apoi M. Constantiniu, Suzana Dolinescu, Mioara Zgâbea-Turcu, Gh. 
Caziinir, acesta fiind unul dintre şantierele preferate de arheologul 
Zirra. Fiecare campanie completa însă portofoliu! de date cu mărturii 
din secolele VI-VII, IX-X, XIV-XV şi chiar secolul al XVIII-lea, 
fapt ce a îngreunat elaborarea unei monografii. Dr. Vlad Zirra era 
foarte scrupulos în privinţa scrisului. De aceea de la el au rămas 
relativ puţine studii, dar cele pe care şi-a pus iscălitura sunt demne de 
luat în seamă. Când nu era mulţumit de un text. nu-l preda tiparului. 
De exemplu, în 1961, el aşternuse studiul "Contribuţii la problema 
permanenţei şi continuităţii populaţiei autohtone pe teritoriul 
Bucureşti~lui în. sec.' III-VI'\pe care îl citează, în urma .consul~ărli, 
Bucur Mitrea ŞI Ctm. Preda ·, dar care nu a fost dat tiparulUI. In 
arhiva Muzeului Municipiului Bucureşti se găseşte un amplu raport 
asupra săpăturilor de la Radu Vodă, redactat împreună cu Margareta 
Constantiniu, dar netipărit. Sunt, de asemenea, rapoartele 
colaboratorilor săi, finisate de el şi rămase în manuscris. Când, în 
1959, a fost nevoit să se retragă din fruntea secţiei muzeale, misiunea 
coordonării acestui sector a revenit lui Gh. Cazimir, de la care au 
rămas constatările, fotografiile şi obiectele găsite la Câmpul Boja şi 
şantierul Soldat Ghivan Nicolae. În anii 1961-1962, Gh. Cazimir a 
făcut parte din colectivul de redactare a Istoriei oraşului Bucureşti. 1, 
valorificându-şi strădaniile. Un accident stupid 1-a scos din 
deplinătatea puterilor intelectuale şi misiunea de coordonare a revenit 
Margaretei Constantiniu, căreia îi spuneam cu respect Doamna. A 
lucrat pe soare şi ploaie, din primăvară timpurie până toamna târziu, 
cu toţi cei care am exercitat această profesie după anul 1956 până la 
pensionarea sa. În afară de Crângaşi, Radu Vodă, Margareta 
Contantiniu s-a dedicat săpăturilor din partea de N a Capitalei, 
plasate între Podul Străuleşti şi Băneasa : Şantierul Băneasa "La 
Stejar" l-a efectuat în colaborare cu V. Leahu, Alba, Băneasa sat, 
Străuleşti-Măicăneşti, Străuleşti "La Nuci", Străuleşti ILF, toate 
împreună cu Panait 1. Panait. Cel mai de seamă a fost situ! Străuleşti
Măicăneşti unde, pe parcursul a 20 de companii, s-au descoperit peste 
150 de locuinţe, numeroase gropi de provizii, două necropole 
medievale, obiecte din ceramică, metale, os din secolele III-IV, VI
VII, IX-XI, XIV -XVI. 

Ample rapoarte şi studii au tratat aceste descoperiri, fiind 
redactate individual sau în colaborare. Pensionarea sa prcn1atură i-a 

21 Bucur Mitrea, Constantin Preda, Necropole din secolul al/V-lea e.n. în Estul 
Munteniei, Bucureşti, 1966, p. 152, nota 225 

16 

https://biblioteca-digitala.ro



rupt contactul cu materialul descoperit. Până în ultimele zile ale vieţii 
a avut la vedere carnetele de şantier şi planurile Străuleştilor, nutrind 
speranţa raportului final. Făcând suma paginilor tipărite şi ţinând 

seama de exigenţa comunicării ştiinţifice, putem aprecia că, cel puţin 
Străuleşti-Măicăneşti a fost valorificat din plin. Desigur o privire de 
ansamblu şi generală este de dorit, aşa cum nutrea şi Margareta 
Contantiniu. Toţi cei care au slujit această misiune arheologică au 
fost conştienţi de utilitatea docomentului final, dar condiţii, pe care 
unii tineri de azi nu le cunosc, s-au dovedit atunci de nesurmontat. 

Cele patru volume de Cercetări arheologice în Bucureşti, 

două caiete de Izvoare arheologice bucureştene, studiile înseriate în 
revista Bucureşti şi în volumele Materiale şi cercetări arheologice, 
în SCIV -SCIV A şi multe publicaţii din ţară, pe care grabnicii 
autodeclaraţi savanţi ar trebui mai întâi să le cunoască, dau 
dimensiunea adevăratelor eforturi şi rezultate ale arheologiei 
bucureştene. Cum este şi firesc, contribuţiile ştiinţifice nu sunt egale. 
Dar actul la care s-au încolonat cu toţii este nobil şi a fost slujit cu 
probitate morală, de la cel dintâi până la Dr. Mihail Sâmpetru, 
Cristian Ţico, dispăruţi prematur. Sfintele cruci puse la căpătâiul lor 
poartă numele a peste 30 de arheologi bucureşteni, spre către ne 
îndreptăm gândul şi recunoştinţa. Aceleaşi sentimente pentru 
arhitecţii H. Teodoru, C. Joja, N. Pruncu, Raul Negru, I. Martina, 
antropolog Ioana Popovici, desenatori, specialişti în domeniul 
recunoaşterii plantelor ş. a. Numele şi faptele lor rămân în istoria 
arheologiei bucureştene. 
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DINU V. ROSETTI 
. . 

- m memonam-

Aristide Ştefănescu 

Pentru cei ce se apleacă asupra istoriei vechi a României şi în 
mod deosebit a oraşului Bucureşti, Dinu V. Rosetti este un reper 
bibliografic remarcabil. Fără aportul acestui pionier în tainele 
pământului capitalei, este greu de înţeles drumul prin milenii al 
comunităţilor ce au populat aceste meleaguri în epocile îndepărtate 
ale zorilor istoriei. De fapt, de numele său sunt legate descoperirile 
urmelor celor mai îndepărtaţi strămoşi ai bucureştenilor, oamenii 
paleolitici din preajmă şi din zona Bucureştilor, din cartierul de la 
Obor. Apoi graţie calităţilor şi spiritului său, i-a fost încredinţată 
conducerea şantierului arheologic din care a revăzut lumina zilei cel 
mai strălucit exponat al Muzeului Bucureşti, unic în întreaga lume, 
cunoscut sub denumirea de "Zeiţa de la Vidra". Este una din 
excepţionalele mărturii ale civilizaţiilor neolitice descoperite în 
România. Continuând seria spectaculoaselor descoperiri, de mărturii 
de viaţă, Dinu V. Rosetti a adăugat şi o contribuţie esenţială la 
cunoaşterea epocii bronzului, dând numele, ca urmare a cercetărilor 
sale, uneia din cele mai interesante civilizaţii. Ea este asăzi cunoscută 
pretutindeni cu numele dat de descoperitor, drept cultura Tei
Bucureşti. 

Prin săpăturile efectuate la Snagov, sfera preocupărilor sale s
a extins asupra strămoşilor daci din zona aşezărilor din hinterlandul 
acropolei de la Popeşti şi chiar dincolo de aceasta în perioada daca
romană şi a marilor frământări ale migratorilor. A încercat dezlegarea 
enigmelor legate de movilele de la Gurbăneşti, considerate morminte 
princiare antice. 

Competenţa sa nu se reducea la atât. Am avut prileju1 să-1 

cunosc coordonând ample săpături arheologice asupra unor 
monumente medievale din zona Curtea Veche, Sf. Gheorghe-Nou, 
Biserica Răzvan, Cetăţeni-Argeş, Porţile de Fier, Rasnic-Dolj, Salcia
Mehedinţi, Butimanu. 

Despre puţini oameni s-ar fi putut spune că au fost potriviţi, la 
momentul potrivit. Dar Dinu V. Rosetti a avut marele privilegiu să 
trăiască şi să se manifeste plenar, în epoca în care oraşul capitală îşi 
căuta identitatea între marile oraşe ale Europei. Atunci activitatea 
fabricilor de cărămidă a cunoscut o intensitate deosebită, săpăturile 
acestora prilejuindu-i tânărului cercetător posibilitatea pătrunderii, 
adânc, în tainele pământului. 
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Scoborâtor dintr-o veche şi cunoscută familie boierească, pc 
care o invoca arareori, prilej de glume cu veşnicul său tovarăş de 
şantier, profesorul Ion Nestor, Dinu V. Rosetti se născuse la 
30.08.1899 la Bucureşti. În acelaşi oraş făcuse şi studiile secundare. 
Tot aici a întâlnit cea mai bună completare a vieţii sale, cea care a 
depus adesea eforturi supraomeneşti pentru a-1 ridica la suprafaţa 
valurilor vietii. 

' 
Dând curs unui prim imbold de tinereţe, a crezut că frumoasa 

carieră militară 1-ar putea satisface. Dar setea sa de cunoaştere, 

curiozitatea şi studiul 1-au purtat către arheologie, în care a găsit mai 
multe răspunsuri la întrebările pe care adesea şi le punea. 

Astfel, Dinu V. Rosetti a dat contur unei profesii necunoscute 
la noi, până la el : aceea de arheolog al Bucureştilor. În 1924 era deja 
o personalitate cunoscută a preistoriei bucureştene şi deţinătorul unei 
valoroase colecţii de obiecte, recuperate din săpăturile efectuate în 
aşezări de pe malurile Dâmboviţei sau Colentinei. Acestea au 
constituit fondul celui de-al doilea domeniu în care s-a ilustrat Dinu 
V. Rosetti, acela al muzeografiei. Aceste materiale au fost primele 
exponate ale Muzeului Municipiului Bucureşti pe care publicul a 
putut să le admire din anul 1931, graţie expuneri lor efectuate după o 
tematică şi principii elaborate de acelaşi cercetător, ajuns curând 
conservatorul şi apoi directorul instituţiei fondate de el. 

Tânărul şi nobilul director era colaborator al Institutului de 
Arheologie din Bucureşti, membru corespondent al Institutului de 
Arheologie german şi membru al Societăţii de preistorie din Berlin. 
Cunoscător al mai multor limbi străine, prin studiile şi articolele sale 
a pătruns definitiv în bibliografia preistorică mondială. Spicuim din 
această bibliografie câteva din cele mai importante lucrări : Din 
preistoria Bucureştilor, Bucureşti, 1929 ; Câteva aşezări şi locuinţe 
preistorice din preajma Bucureştilor, asupra tehnicii, tipologiei şi 
cronologiei lor, Bucureşti, 1932 ; Descoperiri paleolitice în preajma 
Bucureştilor ,· Săpăturile arheologice de la Snagov ,· Săpăturile de la 
Vidra, Bucureşti, 1934 ; Siedlungen der Kaiserzeit und der 
Volkerwanderungszeit bei Bukarest, în Germania, Frankfurt am 
Main, XVIII, 1943 ; Tombes a incineration de l'âge du fer de 
l'epoque romaine dans la region de Bucarest, Miscellanea, Bucureşti, 
1935 ; Din preistoria Bucureştilor. 1. Civilizaţia de tip Bucureşti, 
Bucureşti, 1935 ; Steinkupferzeitliche Plastik aus einen Wohnhiigel 
bei Bukarest, în Jahrbuch fiir Prăhistorische und 
Ethnographische Kunst, Berlin, XII, 1938. Notiţele culese din teren 
şi astăzi constituie nucleul unui proiectat fişier arheologic al 
Bucureştilor şi împrejurimi lor. 
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În anii din urmă ai şederii sale în ţară, preocupările sale au 
fost axate mai ales asupra unor importante staţiuni medievale : 
Suslăneşti, Cetăţeni, Lereşti, Târgşor, Gura Motrului, Mamul, 
Retevoieşti. 

În muzeul pe care îl ctitorise, a fost văzut pentru ultima dată 
în 1971. În 1969 fusese sărbătorit la aniversarea celor 70 de ani de 
viaţă. La puţin timp, a luat drumul pribegiei prin Germania şi Franţa. 
Ajuns în Spania şi apoi în insulele Baleare, spiritul său iscoditor şi 
neobosit s-a aşternut pe căutări ale celor mai vechi vestigii ale 
occidentului insular. Şi, după propriile comunicări, se părea că un 
scoborâtor din Vlad Dracul ar fi ajuns în micile insule din 
necuprinsul Mării Mediterane. Acolo, cu o mână de muncitori 
angajaţi pentru o săpătură arheologică aşa cum făcuse atâtea în ţară, 
în chiar ziua aniversării a 75 ani, şi-a găsit sfărşitul vieţii. Se pare că 
deznodământul unei vieţi a fost produs de furia unui roi de albine 
tropicale. 

Sintetic, despre mulţi oameni se poate vorbi că într-o viaţă au 
fost urmăriţi de noroc. Dinu V. Rosetti a împletit calităţile cu care l-a 
dăruit Dumnezeu cu o voinţă şi cu o putere de muncă ieşite din 
comun. Şi pe deasupra, dacă multora dintre arheologi nu le lipseşte 
norocul, la Dinu V. Rosetti, acesta se chema fler. Era atât de 
înzestrat cu fler, încât într-o simplă vizită pe şantier putea anticipa 
unde se putea afla biserica cu cimitirul unui sat de mult dispărut, sau 
alte obiective de interes. Dacă avea atât de multe calităţi, omul acesta, 
a cărui tinereţe a fost ca un roman de excepţional succes, şi dacă 

cineva îi cunoaşte şi unele slăbiciuni, atunci cu siguranţă din viaţa lui 
trebuie invocate fapte cu adevărat remarcabile. Ca unul ce l-am 
cunoscut şi l-am apreciat, exact în momentul când trebuia să învăţ de 
la cei ce puteau să mă modeleze, nu pot decât să regret că tinerilor, 
Dinu V. Rosetti le lipseşte, sărăcindu-le instrucţia de cunoştinţele şi 

experienţa lui de-o viaţă. 
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DUMITRU BERCIU 
. . 

- m memonam-

Ionel Zănescu 

Dumitru Berciu s-a născut la 27 ianuarie 1907 în satul 
Bobaiţa, comuna Malovăţ, judeţul Mehedinţi, în partea oltenească a 
pământului românesc, care a dat ţării şi alte personalităţi : C. S. 
Nicolaescu-Plopşor, Grigore Elenescu şi Dumitru Tudor. 

Studiile secundare le-a făcut la Liceul "Traian" din Tumu
Severin şi apoi, la Bucureşti, a frecventat cursurile Facultăţii de 
Litere şi Filologie, luându-şi licenţa în istorie şi geografie - a treia 
disciplină, preistoria. La licenţă a obţinut calificativul "Magna cum 
laude". I-au fost dascăli aici : Scarlat Lambrino, Simion Mehedinţi, 
Ioan Andrieşescu ş. a. 

După terminarea facultăţii, în anul 1931, a funcţionat o 
perioadă ca profesor secundar ( 1933-1945) la liceele de la Mănăstirea 
Dealu, Giurgiu şi Bucureşti. În 1945 a fost director al liceului 
comercial "Nicolae Bălcescu" din Bucureşti. 

În tot acest răstimp a întreprins cercetări arheologice şi şi-a 
desăvârşit pregătirea ştiinţifică săpând la Balta Verde, Tânganu, Petru 
Rareş, Oinacu, sub îndrumarea prof. Ioan Andrieşescu. 

Studiile publicate i-au adus în 1936 premiul "Vasile Pârvan" 
al Academiei Române. Tot în această perioadă a cercetat în muzeele, 
bibliotecile şi mai ales pe şantierele arheologice ale Italiei, în calitate 
de corespondent al ziarului "Neamul Românesc", editat de Nicolae 
Iorga. Ca urmare a premiului primit din partea Academiei Române, la 
numai 30 de ani, a efectuat călătorii de studii în mai multe ţări 

europene şi în Balcani. Rezultatul acestei prime investigaţii a fost 
lucrarea "Îndrumări în preistorie", apărută în 193 7. Era primul 
manual de preistorie generală europeană apărut în România. Acesta a 
constituit şi baza prelegerilor ţinute la Catedra de istorie universală de 
la Universitatea din Bucureşti, din însărcinarea lui N. Iorga. La 
Universitatea din Viena, cu prof. Oswald Menghin şi Richard Pittioni 
şi-a desăvârşit specializarea în preistoria Europei. Tot aici şi-a însuşit 
rnetoda de lucru, de analiză şi de prezentare vieneză. 

În 1938 şi-a susţinut teza de doctorat cu "Arheologia 
preistorică a Olteniei", avându-1 drept conducător pe prof. Ioan 
Andrieşescu. A obţinut titlul de doctor în filozofie şi litere a 
Universităţii Bucureşti, cu menţiunea "Magna cum laude". Lucrarea 
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va fi publicată la Craiova în 1939, impunându-1 definitiv în lumea 
arheologiei româneşti. 

Între 1938-1940 a muncit enorm, ca director-fondator al 
muzeului "Teohari Antonescu" din Giurgiu şi la Buletinul Muzeului. 
Până în 1940 a fost şi membru al Comitetului de direcţie al Revistei 
Istorice editată tot de N. Iorga. 

Din anul 1945 şi-a început cariera didactică universitară, mai 
întâi ca profesor suplinitor de Istoria artelor (la catedra condusă de 
Petre Constantinescu-Iaşi), apoi conferenţiar şi profesor de istorie 
veche a României la Facultatea de istorie a Universităţii Bucureşti. 
Între 1966-1971 a fost decanul acestei facultăti. 

' 

Din 1948 a activat şi în cadrul Institutului de arheologie din 
Bucureşti, în calitate de consilier şi apoi ca şef al sectorului de 
arheologie dacică. Săpăturile arheologice nu le-a întrerupt nici în 
timpul războiului. Dar, după 1945, a început săpături sistematice în 
Muntenia (Tânganu), Oltenia (Balta Verde), Bucureşti (Radu Vodă), 
în Dobrogea (Hamangia şi Cemavodă) şi apoi în Transilvania 
(Sălcuţa, Petreşti, Boian, Gumelniţa). Săpăturile i-au permis să ~ducă 
contribuţii de excepţie referitoare la perioada de trecere spre epoca 
bronzului. A descoperit şi a identificat o nouă cultură neolitică -
Hamangia. Tot el este şi descoperitorul celor două statuete de lut ars, 
"Gânditorul" şi perechea sa, care au devenit celebre în preistoria 
Europei şi care au făcut înconjurul lumii prin buletinul de specialitate 
editat de UNESCO. 

Lucrarea Contribuţii la problemele neoliticului în România în 
lumina noilor cercetări, precum şi întreaga activitate desfăşurată de 
trei decenii cu rezultate de excepţie şi cu o abnegaţie ieşită din 
comun, i-au adus în 1961 un premiu al Academiei, premiul 
"N.Bălcescu". 

A cercetat şi studiat o nouă cultură din epoca bronzului, 
cultura Verbicioara, din Oltenia, continuându-şi investigaţiile asupra 
evoluţiei tracilor şi geto-dacilor. 

În deceniul şapte i-au apărut, în cascadă, lucrări de mare 
importanţă ştiinţifică : Zorile istoriei între Carpaţi şi Dunăre, 

Romania before Burebista, apărută la Londra, New York, 
Washington, La izvoarele istoriei, Arta traco-getică, Lumea celţilor. 

În 1976 publică, la editura Nagel din Elveţia, lucrarea 
Dacoromania, în colaborare cu numismatul Bucur Mitrea. Lucrarea 
reprezintă o sinteză a întregii istorii vechi a României. 
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După 1966 a început cercetările în staţiunea dacică de la 
Ocniţa, unde va descoperi piese de o valoare excepţională: inscripţii 
greceşti şi latine, numele unui rege dac necunoscut - Thiamarcus etc. 
Rezultatele investigaţiilor vor fi publicate în 1981 în monografia 
Buridava dacică. 

Nici cetatea de scaun a Bucureştilor nu i-a scăpat din vedere 
marelui arheolog. În urma investigaţiilor, în 1954, publică rezultatul 
cercetărilor în articolul "Şantierul arheologic Bucureşti. Săpăturile 

arheologice din sectorul Radu Vodă". Doi ani mai târziu, apare 
lucrarea Cercetări şi descoperiri arheologice în regiunea Bucureşti. 

Pe lângă munca de cercetare arheologică, Dumitru Berciu a 
avut şi o îndelungată activitate de catedră ~ a pregătit, cu răbdare, 
pasiune şi dragoste numeroase generaţii de studenţi. Le-a fost dascăl, 
dar şi sfătuitor. 

Impunea prin actlvttatea ştiinţifică deosebită, prin 
originalitatea gândirii, dar şi prin exemplul pe care-I dădea : muncă 
deosebită şi perseverenţă. 

A participat tot timpul la congrese şi reuniuni internaţionale, 
impunându-se şi făcând cunoscute rezultatele cercetărilor arheologice 
româneşti la Roma, Hamburg, Praga, Viena, Moscova, Budapesta, 
Londra şi altele. 

Meritele sale au fost recunoscute atât în ţară, cât mai ales în 
străinătate : în 1935 a fost ales membru al Institutului de preistorie 
din Viena, în 1960, membru de onoare al Societăţii arheologice din 
Iugoslavia, membru corespondent al Intitutului Arheologic German 
( 1965), membru al Societăţii Preistorice din Ariege (Franţa), membru 
al Uniunii Internaţionale de Ştiinţe Preistorice şi Protoistorice, 
medaliat al Universităţii din Liege. 

În România, în 1979 a fost numit director al Institutului de Tracologie 
din Bucureşti, sub egida căruia s-au susţinut numeroase simpozioane 
naţionale şi s-a editat periodicul Thraco-Dacica. 

După numeroase intervenţii şi tergiversări, în 1996, Dumitru 
Berciu a fost ales membru de onoare al Academiei Române şi nu 
membru corespondent. 

Evenimentele din 1989 I-au găsit la pensie, după o campanie 
arheologică din vară la Ocniţa şi care de fapt a fost ultimul şantier 
arheologic pe care a lucrat. 
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La cei 82 de ani, şi după o viaţă de muncă şi activitate în 
slujba ştiinţei româneşti, a fost denigrat de unii din foştii săi studenţi 
şi elevi, atât de la Institutul de Arheologie, cât şi de la Facultatea de 
Istorie din Bucureşti. La împlinirea vârstei de 90 de ani, în 1997, 
după şapte decenii de activitate, Facultatea de Istorie a Universităţii 
Bucureşti şi Institutul de Arheologie nu i-a consacrat un volum 
omagial, aşa cum s-a realizat pentru toţi profesorii acestei facultăţi. 

A murit în 30 iunie 1998 şi a fost înmormântat la cimitirul 
"Sfânta Vineri". 

Ne-a părăsit cu gânduri bune şi frumoase vis-a-vis de tânăra 
generaţie de istorici şi a nutrit mereu speranţa că soarele va răsări din 
nou pe altarul arheologiei româneşti, căreia el i-a dedicat întreaga 
viată. 

' 
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Curtea Domnească şi Târgui Bucureştilor 
Evoluţie şi cotidian (XV -XIX) 

Adrian Majuru 

Oraşul este o punte de legătură între culturi şi civilizaţii. Când 
pe lângă funcţia economică îndeplineşte şi una politică (reşedinţă 
domnească, centru politic şi administrativ ş. a.), importanţa sa creşte 
proporţional cu rolul îndeplinit în spaţiul cultural pe care-I reprezintă. 

Pentru Bucureştiul medieval, perimetrul Curţii Domneşti a 
însemnat atât un impuls pentru dezvoltarea târgului prin 
intensificarea schimburilor economice şi sporul demografic ascendent 
în veacurile ulterioare cât şi un etalon al vieţii cotidiene : curtea 
domnească cu ceremoniile mai mult sau mai puţin oficiale. 

În demersul de faţă vom urmări evoluţia în timp a Curţii 
Domneşti - apariţia, înflorirea şi decadenţa ei, până la integrarea 
perimetrului în peisajul urban al oraşului, în 1798. 

Vechiul perimetru al Curţii Domneşti se afla cuprins între 
actualele artere Lipscani la nord, la est actualul Bulevard Ion. I. C. 
Brătianu, de la un punct aflat în dreptul Bărăţiei până la culoarul 
Dâmboviţei care mărginea la sud Curtea Domnească. În ceea ce 
priveşte "extrema vestică ea s-a păstrat la cea. 8 metri de actualul 
traseu al străzii Şelari" 1 • Acest perimetru a suferit fluctuaţii - de 
extindere sau recul -în decursul veacurilor al XVI-lea şi al XVIII-lea. 

Spre deosebire de reşedinţa domnească de la Târgovişte, 

Curtea Domnească din târgui Bucureştilor nu a fost ridicată în vatra 
de locuire a viitoarei aşezări, ci în afara ei. Aceasta se afla mai la est. 
Ulterior, nucleul târgului se va deplasa spre malul stâng al 
Dâmboviţei, în preajma noii Curţi Domneşti2 • 

În zona Curţii Domneşti, vetrele de locuire se opresc undeva 
în secolul al XIV -lea"3

, fiind cercetată aşezarea din fosta Piaţă de 
Flori, care s-a aflat la rândul ei în imediata vecinătate a bisericii 
'"Buna Vestire". 

Dar, pentru început, să reconstituim sumar cum ar~ta centrul 
Bucureştilor pe vremea acestor sate, în veacurile XIII-XV. In sectorul 
central al oraşului, Dâmboviţa primea doi afluenţi. Unul dinspre sud, 

1 Panait 1. Panait, Aristide Ştefănescu, Muzeul Curtea Veche. Palatul Voievodal, 
M.I.A.M.B., Bucureşti, 1973, p. 36. 
2 "Vatra aşezării preurbane a Bucureştiului nu se confundă însă cu terenul Curţii 
Domneşti. Ea trebuie căutată în partea de est a perimetrului edificiilor voievodale.", 
cf. Panait I. Panait, Bucureşti MIM, VIII, p. 82. 
1 Ibidem, p. 83. 
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numit Dâmbovicioara, iar altul dinspre nord numit Bucureştioara. 
Denumirile apar consemnate în Evul Mediu târziu. Dâmbovicioara 
primea un afluent mic, numit Gârliţa, care izvora dintr-un lac adânc, 
numit Lacul Bălteţ, iar la mijlocul cursului său, râul se împreuna cu 
apele lacului numit Dudescu (în urma moşiilor primite de boierii 
Dudeşti în aceste locuri). Bucureştioara nu primea afluenţi, dar era 
mai lung şi izvora cu mult în afara târgului, tot dintr-un lac, numit 
mai târziu Lacul Icoanei. Primea apoi apele altei bălţi, aflată în zona 
C. A. Rosetti de azi, iar apoi, mai jos, forma un alt lac numit ulterior 
Lacul Şuţului sau lacul de la Carvasara, adică vama de intrare în oraş. 
Se vărsa în Dâmboviţa, ceva mai în aval de Curtea Domnească, 
înspre biserica Sf. Ioan cel Nou, astăzi înconjurată de blocuri în Piaţa 
Unirii. Lunea inundabilă a Dâmboviţei, deci nelocuită, era 
înconjurată de gorgane - adică dealuri, platouri înalte care au fost 
vetre de sate. Aşezări săteşti au fost descoperite pe dealul Mihai 
Vodă, Dealul Spirii, Dealul Radu Vodă, Dealul Filaret, platoul Curţii 
Domneşti, cel mai apropiat de Dâmboviţa şi platoul aflat dincolo de 
Bucureştioara, spre Dudeşti-Cioplea şi Udricani. Dealul Mitropoliei 
nu a fost locuit, iar gorgănelul din apropiere va fi locuit mult mai 
târziu - azi dispărut. Acestora li se adaugă vatra de sat localizată în 
zona fostă a Sărindarului, astăzi Cercul Naţional Militar. 

Aceste sate de mici dimensiuni, oarecum apropiate, care 
aveau locuri de traversare a Dâmboviţei (transformate apoi în 
principalele poduri cum au fost cel din faţa viitoarei Curţi Domneşti 
şi cel de pe pe viitoarea arteră Şerban Vodă, înspre platoul 
Udricanilor), au organizat un târg sezonier. Nu ştim cu certitudine 
unde a avut loc într-o primă fază acest târg de sezon pentru vânzarea 
produselor alimentare sau de uz casnic, probabil undeva la nord de 
Dâmboviţa, zona respectivă fiind mai populată şi r11ai puţin 

inundabilă, faţă de vecinătatea de sud a rîului. Târgui se va localiza în 
cursul secolelor al XIII-lea şi al XIV -lea în zona lacului Şuţului, care 
s-a aflat în spatele Spitalului Colţea. Era o zonă împădurită, în parte, 
iar în preajmă se afla şi vatra unei mici aşezări de olari (după 

descoperirile din curtea spitalului), urmată de o alta în zona bisericii 
Sf. Gheorge Nou. 

Factorul care a determinat permanentizarea acestui târg, o 
dată sau de două ori pe an, a fost decizia puterii domneşti de a aşeza o 
garnizoană lângă Dâmboviţa, între aceste sate şi în apropierea 
târgului. Fortificaţiile, destul de primare la început, au apărut cândva 
în secolul al XIV -lea pe platoul unde va apare Curtea Domnească. 
Când va, între secolele XIV -XV, Cetatea Dâmboviţei se va transforma 
într-o reşedinţă domnească sezonieră - probabil legată de târgui care 
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atrăgea negustori din Balcani şi din Ardeal. Astfel, cu timpul, în 
cadrul târgului, domnia amenajează şi un punct vamal pentru 
impozitarea mărfurilor şi taxarea veniturilor - carvasaraua de mai 
târziu. Locul târgului s-a numit Târgui Cucului, denumire primară, 
din vremea satelor, care s-a păstrat până în perioada premodemă. 
Acest târg, alături de certitudinea unei siguranţe personale datorate 
gamizoanei domneşti, a determinat apariţia primelor mahalale, care 
se dezvoltă în secolele XIV-XV în preajma Curţii Domneşti, la nord 
de Dâmbovita . . 

Aceste mahalale vor avea ca locuitori fie boierii domneşti, 
care-şi ridicaseră case pentru a fi aproape de Curtea Domnească, dar 
mai ales negustori angrosişti, meşteşugari feluriţi care deserveau 
Curtea Domnească şi alimentau Târgui Cucului cu mărfuri. Aşadar, 
vatra oraşului se constituie în urma acestui proces de aproape un 
secol, numele de Bucureşti, dincolo de legendă, se pare că a fost dat 
de numele apei care traversa Târgui Cucului. 

Deşi locul se numea Târgui Cucului, s-a impus treptat 
denumirea de târgui Bucureştilor, de la numele râului Bucureştioara, 
care-I traversa de la nord la sud. O perioadă de timp, au existat două 
entităţi separate - cel puţin pentru secolele XIV -XV : Cetatea 
Dâmboviţei şi Târgui Bucureştilor, târgui aflându-se în afara cetăţii. 
Apoi, Cetatea Dâmboviţei a devenit, în secolul al XV -lea, Curte 
Domnească sezonieră, permanentă cu secolul al XVII-lea, iar Târgui 
Bucureştilor s-a dezvoltat dincolo de zidurile ei. Se folosea adesea 
trimiterea de Curtea Domnească din târgui Bucureştilor5 (vezi Anexa 
1). 

La sud de Dâmboviţa, terenul fiind domeniu domnesc, se 
întindea între râu şi afluentul său, Dâmbovicioara, un spaţiu nelocuit, 
numit Livedea Gospod. Era spaţiul livezii domneşti şi al hergheliilor 
domneşti, precum şi un loc de recreere pentru membrii Curţii 

Domneşti. Dincolo de Dâmbovicioara se întindeau maidanurile ades 
inundate de Dâmbovicioara şi Gârliţa, unde autoritatea centrală i-a 
aşezat pe calicii târgului. Un spaţiu atât de populat şi cu variate 
posibilităţi de întreţinere atrăgea mulţi cerşetori pelerini, al căror 

teritoriu a fost alimentat în permanenţă cu soldaţi răniţi şi locuitori 
loviţi de boli incurabile, precum lepra sau alienarea. 

Acest spaţiu al târgului Bucureştilor s-a transformat cu secolul 
al XV-lea, a doua parte, şi secolul al XVI-lea, în aşa numitul Târg 
din Năuntru, spre a-l deosebi de mahalele mai noi, care-I mărgineau. 
Primul nucleu al oraşului, care cuprindea atât Curtea Domnească cât 

5 Ştefan Oltcanu, Bucureşti MIM, Il, 1965, p. 17-30. 
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şi Târgui Bucureştilor, a fost cuprins între actualele repere : Spitalul 
Colţea la nord, biserica Răzvan la nord-est, în zona străzii Sfinţilor, 
biserica Sf. Gheorghe Vechi la est, str. Patria (dispărută în urma 
sistematizărilor) şi biserica Sf. Ioan cel Nou (azi strada Sf. Ioan cel 
Nou) la sud-est, Dâmboviţa la sud, fostul Palat al Poştelor la vest, 
Calea Victoriei cu spaţiile imediat învecinate la vest iar spre nord, 
oraşul atingea în linii mari sectorul Piaţa Universităţii6 . 

Curtea Domnească se întindea la nord, până spre zona care ar 
corespunde în linii mari cu str. Lipscani, formând un patrulater (Calea 
Victoriei la vest, Lipscani la nord, bulevardul Brătianu la est şi 

Dâmboviţa la sud). 
Potrivit lui Pappazoglu 7, locul de constituire al Bucureştilor ar 

fi fost platoul Udricanilor (denumire care ar veni de la numele 
boierului Udrişte Năsturel), continua cu platoul Dobroteasa, mergând 
spre vamă, numită Carvasara (plasată în str. Bărăţiei, însă autori mai 
noi o plasează în zona actualului Minister al Agriculturii), iar de 
acolo direct în Târgui Cucului şi ieşea la Sfântul Sava (zona Piaţa 
Universităţii) până spre Sărindar (azi Cercul Militar). Desigur, de la 
mijlocul secolului al XIX-lea s-au făcut multe cercetări privind 
nucleul oraşului ; el nu putea să se formeze la mare distanţă de Curtea 
Domnească, căci platourile Udricani şi Dobroteasa erau la ceva 
distanţă de reşedinţa domnească, pentru acea vreme. Mai mult, se 
aflau dincolo de Bucureştioara, care nu era uşor de traversat, târgui 
Bucureştilor nefiind vreodată înconjurat de ziduri precum burgurile 
similare din Occident sau Europa Centrală. 

O trimitere mai recentă aprecia "nucleul originar" al 
Bucureştilor, "aşa-numitul Ostrov". La nord de acesta "se afla Curtea 
Veche Domnească şi o parte din zona comercială a Lipscanilor, iar la 
sud terenul pe care mai târziu şi-a clădit palat Brâncoveanu '8. O altă 
trimitere consideră că pentru veacul al XV -lea, în stânga Dâmboviţei, 

6 Nicolae Ghinea, Bucureşti MIM, VII, 1969, p. 237-252. Nucleul oraşului 
Bucureşti, pentru veacurile XV -XVI, a fost următorul : biserica Răzvan către nord
est, biserica Colţea la nord, Poşta Centrală şi biserica Sf. Dumitru la vest, râul 
Dâmboviţa la sud, strada Patria şi biserica Sf. Ioan cel Nou la sud -est şi biserica Sf. 
Gheorghe Vechi la est. "Această arie geografică a fost repopulată devenind aşezare 
sătească, permanentă către mijlocul secolului al XV -lea.", cf. Ştefan Olteanu, op. 
cit., p. 26. 
7
"( ... )oraşul începea de la suburbia Dobroteasa, pe uliţa centrală a Jigniţii (erau 

magaziile oraşului de rezervă, pentru vremi de foamete pe locul ambasadei italiene 
din 1891) şi mergea direct în Târgui Cucului şi ieşea la Sf. Sa va până spre 
Sărindar." Dimitrie Pappasoglu, Istoria fondărei oraşului Bucureşti, 1891, 
Bucureşti, p. 7. 
11 Paul Petrescu, Bucureşti MIM, VIII, 1971, p. 180. 
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nucleul oraşului s-a aflat între "piaţa Splaiului, a spitalului Colţea, 
podul Şerban Vodă având în centru Curtea Veche. Târgui "se extinde 
în stânga Dâmboviţei în prima parte a secolului XVI"9

. 

Existenţa unei cetăţi în târgui Bucureştilor pentru secolul al 
XIV -lea, anterioară Curţii Domneşti, a fost negată cu tărie în 1964 10

, 

negaţie contrazisă de rezultatele săpăturilor arheologice din anii 
1968-1971. Cu această ocazie au fost descoperite fundaţiile din 
cărămidă şi bolovani de râu ale unei cetăţui din secolul al XIV -lea. 
Aceasta a fost "prima şi singura fază a construcţiilor militare de la 
Curtea Domnească, cu o suprafaţă de numai 160 mp şi ziduri fragile 
de cărămidă" 11

• 

Ridicată de către Mircea cel Bătrân (1386-1418) - sau 
probabil ceva mai devreme 12

, sub Vladislav Vlaicu (1364-1377) -
cetăţuia beneficia de "un şanţ de apărare" ce înconjura zidurile din 
cărămidă 13

. Potrivit ultimelor ipoteze, cetăţuia a avut o scurtă 
existenţă, fiind părăsită către 1417-1418, probabil pe fondul 
războaielor cu turcii duse de Mihai I (1418-1420) şi Dan Il, în a doua 
domnie (1420-1421 ). Această situaţie va dura până la mijlocul 
secolului al XV -lea când, peste zidurile distruse ale cetăţii, Vlad 
Ţepeş va construi noua sa reşedinţă domnească. 

Noua cetate a Bucureştilor din secolul al XV -lea avea "ziduri 
mult mai modeste decât cele de la Giurgiu sau Poienari" 14

• Reşedinţa 
domnească din târgui Bucureştilor a fost ridicată către 1456-1459 de 
către Vlad Ţepeş "pe un pământ domnesc încă din secolul al XIV
lea" 15

• Ea apare în numeroase izvoare istorice 16
; -succesorii 

domnitorului Vlad Ţepeş au emis hrisoave din "noua cetate de scaun 

9 Panait 1. Panait, Geneza oraşului Bucureşti. Istoria oraşului Bucureşti, voi. 1, 
Bucureşti, 1965, p. 84. 
10 

"( ••. )subliniem că în ceea ce ne priveşte, contestăm existenţa unei cetăţi pe 
teritoriul vechi al Bucureştiului, cu rol determinant în apariţia oraşului", cf. Ştefan 
Olteanu, op. cit., p. 25. 
11 Panait 1. Panait, op. cit., p. 82. 
12 Cronica lui Ioan de Kukulo menţionează un pârcălab de Dâmboviţa în timpul lui 
Vladislav Vlaicu, Panait 1. Panait, Aristide Ştefănescu, op. cit., p. 20. 
13 Panait 1. Panait, op. cit., p. 87. 
14 Panait 1. Panait, Aristide Ştefănescu, loc. cit. 
15 Panait 1. Panait, op. cit., p. 82. 
16 

"( ••. ) pentru autorul cronicii moldo-polone clădirea fortificată din Bucureşti cu 
prilejul luării de către Ştefan cel Mare este un zamek adică un castel. Pentru 
autorul cronicii lui Ştefan cel mare (versiunea germană a lui Schedel) aceiaşi 
construcţie la 1479 este un palat, castel. Verancsius mai întâi şi apoi Jacob Bongars 
menţionează în descrierile lor Castelul din Bucureşti (castellum, le chateau)." 
Ştefan Oltcanu, op. cit., p. 25. 
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Bucureşti" 17 • Spre finalul secolului al XV-lea, după perioada tulbure 
a anilor 1475-1476, domnitorul Basarab Ţepeluş (1477-1481 ; 1481-
1482) reface reşedinţa domnească din Bucureşti, extinzând latura de 
est Hcu încă două travee lipsite de subsoluri". Pentru începutul 
secolului al XVI-lea, potrivit ultimelor studii, palatul însuma o 
suprafaţă totală "de 900 mp, din care 60 mp o avea curtea 
interioară" 18 • 

Veacul al XVI-lea reprezintă prima perioadă de afirmare a 
Curţii Domneşti din târgui Bucureştilor. Radu Paisie (1540-1545) 
amintea în actele domneşti Hminunata cetate a Bucureştilor" 19 , iar 
succesorii acestuia, Mircea Ciobanul (1545-1552 ; 1553-1554 ; 1558-
1559) şi, respectiv, Pătraşcu cel Bun ( 1554-1557) vor extinde şi 

înfrumuseţa reşedinţa domnească. În urma cercetărilor arheologice 
întreprinse între 1968-1971, s-a constatat că la mijlocul secolului al 
XVI-lea planul cetăţii din mijlocul veacului al XV -lea este abandonat 
(dispare şi curtea interioară de cea. 60 mp ), ansamblul domnesc 
căpătând "o nouă compartimentare"20

• 

Mircea Ciobanul şi Pătraşcu cel Bun amenajează noul palat 
domnesc "într-o nouă tehnică constructivă"21 , întreg ansamblul 
voievodal fiind mult extins faţă de vechea reşedinţă de la mijlocul 
secolului al XV -lea. În apropierea palatului domnesc, Mircea 
Ciobanul construieşte, pe fundaţii mai vechi, un lăcaş religios -
actuala biserică cu hramul "Buna Vestire"22

. Cu această ocazie, este 
delimitat perimetrul reşedinţei domneşti, care se va păstra în linii 
mari până în secolul al XVIII-lea. Limitele Curţii Domneşti s-au 
prefigurat în a doua parte a secolului al XV -lea, "o dată cu tendinţa 
târgoveţilor de a se aşeza în jurul cetăţii lui Vlad Ţepeş". Perimetrul 
Curţii Domneşti era delimitat şi protejat "cu palisadă din stâlpi de 
lemn". Din palatul secolului al XVI-lea "nu a mai rămas decât zidul 
vestic, cel de est mult afectat şi patru din cei şapte stâlpi ai 

. . ."23 
p1vniţe1 . 

În jurul Curţii Domneşti, se formază Târgui Bucureştilor, 
grupat la început din câteva mahalale. Vom aborda în continuare, în 

17 Panait 1. Panait, Aristide Ştefănescu, op. cit., p. 31. 
18 Ibidem, p. 29. 
19 Ibidem, p. 31. 
20 Ibidem, p. 37. 
21 Descrierea amănunţită a amenajărilor suferite de Curtea Domnească în secolul al 
XVI-lea este prezentă în lucrarea Panait 1. Panait, Dumitru Almaş, Curtea Veche 
din Bucureşti, Editura Sport Turism, Bucureşti, 1974. 
22 Panait 1. Panait, op. cit., p. 86. 
23 Panait 1. Panait, Aristide Ştefănescu, op. cit., p. 40. 
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linii mari, evoluţia oraşului în jurul Curţii Domneşti, pentru veacurile 
al XV -lea şi al XVI-lea. 

Pentru secolele XV -XVI avem puţine mărturii curaj oase 
legate de apariţia şi dezvoltarea incipientă a Târgului Bucureştilor. 
Primele cartiere au purtat se pare, numele de enorii (parohii), ca 
unităţi administrative, vecine cetăţii Dâmboviţei. În timpul lui Petru 
Cercei existau enoria Popa Matei, localizată în Ostrovul Dâmboviţei 
din faţa Curţii Domneşti şi enoria Popa Comino, neidentificată încă 
pe teren24

• Nu putea însă să fie în afara vetrei târgului ; dacă nu în 
vecinătatea celei amintite, atunci, la nord de Dâmboviţa. La mijlocul 
secolului al XV -lea, exista reşedinta domnească a cetăţii Dâmboviţei 
şi Târgui Bucureştilor din vecinătatea sa, la nord de zidurile cetăţii. 
Târgui Cucului a fost cel care a alimentat tânăra aşezare cu variate 
elemente demografice, cel puţin pentru primele două veacuri. Cum 
am precizat deja, acest târg a fost localizat în spatele actualului spital 
Colţea, pe cursul de mijloc al Bucureştioarei care forma un lac, numit 
în perioada premodemă, lacului Şuţului. 

Unul din primele perimetre populate din preajma Curţii 

Domneşti, poate fi considerată mahalaua Bălăceanului, pe care 
Ionescu Gion o consideră "cea mai veche mahala a Bucureştilor 
alături de Sf. Gheorghe vechi"; biserica de la Balaci fiind făcută "cu 
o sută de ani înaintea Bucureştilor de boierul Constantin Bălăceanu, 
căpitan sub Mircea la 1387." Tradiţia de familie va avea continuitate, 
în secolul al XVII-lea îl avem pe Badea Vomicul Bălăceanul, conte al 
lui Leopold al Austriei"25

• 

Această mahala s-a aflat la apus de Curtea Veche, ocupând 
perimetrul dintre aceasta şi actualul Muzeu Naţional de Istorie. 
Aşadar, acest perimetru poate fi considerat - în concordanţă şi cu 
săpăturile arheologice recente - cea mai veche vatră a târgului 
Bucureştilor. În mahala au locuit boierii Bălăceni, de la întemeirea 
oraşului, potrivit legendei, deşi mahalaua apare menţionată în 
documente prima oară la 28 februarie 168726

• 

Cu veacul al XVII-lea, apar şi alte familii boiereşti pe 
cuprinsul ei : Fărcăşenii, Câmpinenii, Brezoienii, Ciorogârlenii, 
Conţeştii, Grecenii, Dudeştii, Drăgăneştii, Creţuleştii apoi boierii 
Leca Măgureanul, cămăraşul Assan şi fratele său Ienake. Numele şi 
habitatul ei rezistă până sub Brâncoveanu care, fiind duşman al 
Bălăcenilor, confiscă domeniile acestora, dărâmându-le casele. 

24 Constantin C. Giurescu, Istoria Bucureştilor de la începuturi până în prezent, 
Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1976, p. 352. 
25 Ionescu Gion, Istoria Bucurestilor, Socec, Bucureşti, 1899, p. 326-327. 
26 Constantin C. Giurescu, op. cit., p. 354. 
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Hainia a continuat şi sub Nicolae Mavrocordat. Mai bine de 30 de ani 
a fost suficient de mult pentru uitarea vechiului nume al mahalalei şi 
apariţia altuia : Sfântul Dumitru. În locul caselor boierilor Bălăceni 
vor fi ridicate hanul Constantin Vodă şi biserica Stavropoleos, iar 
mahalaua se va sparge în alte mahalale mai mici, despre care vom 
vorbi la vremea lor. 

În perioada premodemă, mahalaua a fost numită Sfântul 
Dumitru în continuare, şi se întindea în jurul bisericii omonime din 
dosul Poştii Centrale, până în strada Smârdan (fostă uliţa Nemţească), 
cu casele Brâncoveneşti de pe străduţa ce cobora spre Piaţa Senatului 
şi cu uliţa Carol I"27

. 

O altă veche mahala a Bucureştilor a fost Sf Gheorghe Vech,i 
care înconjura la început, spre nord şi est Curtea Domnească. Era 
mult mai întinsă decât cea a Bălăceanului, întrucât cuprindea şi târgui 
propriu-zis, pe când cealaltă era un spaţiu rezidenţial, pentru boieri şi 
funcţionari domneşti. Mahalaua se întindea "până la gardurile viei 
d01nneşti (aflate pe Dâmboviţa, în aval de Curtea Domească, pe un 
alt ostrov mai tnare, în braţele căruia se vărsa Bucureştioara) ; pe 
acolo este şi uliţa Căldărarilor de unde începe drumul Giurgiului"28

. 

Deşi este menţionată de documente cu 1632, ea este cu mult 
mai veche. Spre vest mergea până spre Puşcăria Domnească, la nord 
de zidurile Curţii Domneşti. Hanul cu Tei de azi şi vechea biserică a 
Banului Ghiorma s-au aflat în cuprinsul ei, cuprinzând zona Bărăţiei 
şi a Gabrovenilor (mai târziu, după 1798 când dispare Curtea Veche 
Domnească), cuprinzând şi uliţa Rahtivanului (ulterior Decebal) şi 

arealullocuit de Boiangii (vopsitori de pânzeturi şi piei)29
. 

Spre nord se învecina cu scaunele măcelarilor şi scaunele de 
peşte, aflate în zona Pieţei Universităţii precum şi maidanurile pe 
care Colţea Doicescu îşi ridica casele şi bisericuţa de lemn care-i va 
purta numele peste veacuri. Mahalaua "se afla aproape de casele 
Băraţilor sau pe din dosul Bărăţiei" cuprinzând şi uliţa care merge la 
carele cu peşte"30 aflate la periferia de atunci a oraşului, la marginea 
de nord a mahalalei. 

27 George Costescu, Bucureştii vechiului regat, Editura Universul, Bucureşti, 1944, 
p. 18. De remarcat faptul că în catagrafia Bucureştilor, realizată în anul 1798, 
mahalaua Sf. Dumitru era înregistrată cu vechiul nume de Bălăceanu. Ceea ce 
certifică că vechea denumire a intrat în folclor şi a supravieţuit simultan cu 
denumirea oficială după hramul bisercii Sf. Dumitru-Poştă, în jurul căreia se afla 
nucleul cartierului. La acea dată avea 130 de case. Era aşadar, foarte populată dar 
mult mai restrânsă faţă de prima ei întindere. 
28 Ionescu Gion, op. cit., p. 330. 
29 George Costescu, op. cit., p. 17. 
1° Constantin C. Giurescu, op. cit., p. 353 
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A 

In 1592 sunt menţionate casele lui Nedelcu Yornicul, 
"vândute la 1626 de nepoţii lui, Marcu _şi Paraschiva, lui Iane 
vistierul, case care se aflaseră lângă Iane Pod arul şi Stelea spătarul." 
Probabil, aceste rânduri de case se aflau spre marginea de est a 
mahalalei, unde sa va forma ulterior mahalaua Stelea (după numele 
bisericii spătarului Stelea), trimiterea făcând şi numele lui Iane 
Podarul, a cărui funcţie era de a supraveghea siguranţa circulaţiei de 
pe podurile aflate fie pe Bucureştioara, fie pe Dâmbovita. 

În partea de nord-vest a mahalalei, lângă Puşcărie, sunt 
amintite casele lui Mitrea Vomicul şi Banul Drăguşin, locuri care vor 
avea alt proprietar la 1654, în persoana lui Albu Fustaşul. Locurile au 
fost vândute de nepoţii lui Mitrea, Dragomir şi Ivan, feciorii lui 
Oprea Logofătul şi ai jupânesei Maria. În mahala mai locuia la 1632 
şi vomicul Narocea31

. 

Undeva la nord-est, înspre casele spătarului Stelea, în jurul 
bisericii ridicate de acesta, se va forma o tnahala periferică nouă, cu 
veacul al XVI-lea. Ea va deveni mahala în veacul al XVII-leeţ când se 
învecina la nord cu Podul Târgului de Afară (Calea Moşilor), Podul 
Vergului (Calea Călăraşilor) la sud, mahalaua Totoescului la est, şi o 
parte din mahalaua Aga Niţă la vest32

. 

Este posibil ca la origine, mahalaua Stelea să fi rupt din 
perimetrul estic al mahalalei Sf. Gheorghe Vechi căruia i-a adăugat 
noi porţiuni de teren, întrucât a apărut în spatele uliţelor din "dosul 
Bărăţiei", perimetru care aparţinea mahalalei Sf. Gheorghe Vechi. Ea 
se conturează în jurul bisericii omonime, în perimetrul cuprins între 

31 În mahala au avut proprietăţi, îndeosebi cu veacul al XVIII-lea, multe biserici şi 
mănăstiri, precum Sf. Ecaterina, Mihai Vodă, Colţea, Cotroceni, Sf. Ioan din 
Focşani, Sf. Gheorghe Nou, Văcăreşti, Cernica ; apoi Mitropolia şi Sf. Gheorghe 
Vechi. De asemenea, în mahala se aflau casele dascălilor care erau la şcoala de la 
Sf. Gheorghe Vechi. Mahalaua era străbătută de o serie de uliţe, cele principale 
fiind şi cele mai vechi. Astfel au fost : "uliţa de la casele Băraţilor", totuna cu "uliţa 
unde se frânge fierul" care ajungea în spatele actualului spital Col ţea ; "uliţa 
Boiangiilor, a Lăcătuşilor sau "uliţa din dosul casei Băraţilor" ; uliţa Bărbierilor, a 
Mărgelarilor, Abagiilor, Săidăcarilor. Uliţa Bărbierilor are o perioadă de glorie în 
veacul al XVIII-lea şi înconjura Curtea Domnească cea Veche, după părăsirea 
acesteia, treptat cu 1730 ; uliţa tăind părţi din grădina fostei Curţi Domneşti de la 
est la vest, oprindu-se în preajma Puţului Turnului, posibil un turn dinspre răsărit al 
zidurilor Curţii Domneşti. Cum la apus se afla Turnul Roşu, devenit apoi Foişorul 
Roşu în 1765, Hanul Roşu a fost clădit pe locul lui, posibil ca uliţa Bărbierilor să se 
fi întins până aici. Numele uliţelor principale atestă caracterul de târg al 
perimetrului, caracter care s-a păstrat până în perioada modernă a oraşului. 
32 Ionescu Gion, op. cit., p. 338. În mahala s-au aflat casele lui Dan Vistierul, 
incediate de Mihai la 1593 cu tunurile. Pc locul acelor case, Ianake 8 ăltărcţu îşi 

ridica case mari şi înalte, distruse de incendiul din 23 martie 1847. 
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Calea Moşilor şi Calea Călăraşilor, la vest şi est. La nord mergea 
"până la "casa vicontelui Gramont de lângă fostul foişor de foc ars cu 
casa mică ce fusese multă vreme Palat al Ghiculeştilor şi în jos până 
la Cavafii din gura Pieţei Anton (fostă Piaţa de Flori) ; Târgui de Jos 
1 l . " 1 d' 33 a oraşu u1 m evu me m· . 

În marginea ei dinspre Podul Târgului de Afară, se întindeau 
viile mănăstirii Stelea ; mahalaua fiind străbătută de o arteră 

comercială importantă care a contribuit la popularea ei : "uliţa cea 
mare" care vine de la Sârbi (era un sat cu acest nume, înghiţit ulterior 
de oraş, şi aflat la est de mahala), uliţă care intra în Târgui din 
Năuntru34 • Astăzi există strada Spătarul Stelea, paralelă cu Calea 
Moşilor şi Calea Călăraşilor. 

Pentru această perioadă, la marginea de nord a oraşului se 
aflau în linie trei mahalale în constituire. Erau regiuni periferice cu 
spaţii locuite, întrerupte de maidanuri Biserica slugerului Colţea 

Doicescu "a fost limita de nord a oraşului medieval", situaţie care s-a 
menţinut probabil până în cursul secolului al XVII-lea. În această 
zonă de margine s-au aflat printre plugari, şi o comunitate de olari, 
comunitate atestată pentru veacul al XVI-lea de documente dar şi de 
siturile arheologice cercetate în curtea spitalului Colţea. În 
vecinătatea acestei comunităţi se afla o alta, spre nord-estul târgului. 
Este vorba de o mică comunitate de fierari şi potcovari35

• 

La vest şi nord-vest de domeniul familiei Colţea, se aflau 
"scaunele de carne cele vechi, în ţigănie", un spaţiu considerat afară 
de târg, unde se tăiau vitele şi se aflau în vecinătate sălaşele de ţigani 
ale familiilor boiereşti. Spaţiul corespunde cu actualul perimetru al 
Palatului Şuţu şi Palatul Universităţii. 

La est şi nord-est de domeniul familiei Colţea, se afla 
mahalaua Scaune, numită aşa de la "scaunele pescarilor", aflate deci 
în vecinătatea scaunelor de carne. Ea se afla la nord de mahalaua Sf. 
Gheorghe Vechi şi la est de Colţea, întinzându-se "de la Târgui 
Cucului spre Podul Târgului de Afară, cam spre biserica cu Sibile." 
Ea este mentionată de documente în 1609 când avea aici case 

' 
"bătrânul vornic Cernica". 

La origine, ea s-a numit mahalaua Săpunarilor, nucleul fiind 
pe apa Bucureştioarei, la nord de Târgui Cucului, fiind locuită de 
meşterii săpunari. Ei foloseau grăsimea aruncată de scaunele 
măcelarilor pentru a fabrica săpun. Măcelarii se aflau dincoace de 

33 George Costescu, op. cit., p. 17. Mahalaua este amintită şi la 1798 cu 38 de case. 
34 Ionescu Gion, op. cit., p. 338. 
35 Ştefan Olteanu, op. cit., p. 26. 
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Bucureştioara iar mai la sud, în aval, se aflau scaunele pescarilor. 
Cândva în secolul al XVII-lea, rnahalaua Săpunarilor s-a extins spre 
sud şi datorită vecinătăţii celor două scaune foarte solicitate de 
populaţia oraşului (de carne şi de peşte), numele mahalalei a devenit 
'"din Scaune"36

. 

În veacul al XVII-lea, în mahala locuiau familii boiereşti 
precum Merişanii, Lămoteştii, Izvoranii, Popeştii. Un veac mai 
târziu, printre noii proprietari se aflau Banul Constantin Creţulescu, 
logofătul Burke, Baptiste Ceasomicarul, Mitropolia, mănăstirea Sf. 
Ion din Focşani, dar şi mulţi măcelari şi cojocari. Deşi scaunele de 
măcelari se vor muta lângă Dâmboviţa, după incendiul din 1739, 
aceştia mai aveau în rnahala obor de vite la 1769. 

În marginea de nord-vest şi vest a târgului Bucureştilor, 
dincolo de mahalaua Bălăceanului, s-au conturat alte mahalale de 
margine, cu secolul al XVI-lea. Colţul nord-vestic al târgului a fost 
actualul perimetru al Centrului Militar Naţional. Pe locul lui este 
menţionată, la 26 februarie 1615, biserica Sărindar - şi de aici 
numele noii mahalale. Ea deservea spaţiul periferic deja locuit ; la 
1622 este amintit de documente un localnic pe nume "Dumitru 
Sângelinge" care vindea un loc de casă aflat în faţa bisericii lui Pătru 
Stegaru, "cu 7 ughi bani gata"37

• Mahalaua apare menţionată prima 
oară la 1675, dar vatra ei s-a format cu un veac mai devreme. 

În continuarea ei, spre Dâmboviţa, înconjurând târgui, s-a 
aflat o mahala locuită cu precădere de oştenii domneşti. S-a numit 
mahalaua Trâmbiţaşilor. Probabil primul perimetru militar dir. spaţiul 
Bucureştilor. Mahalaua este amintită doar de Ionescu Gion, afirmând 
că "amintirea ei s-a pierdut cu totul din memoria Bucureştilor. 

Numele ei s-a păstrat până către 1753 şi "se întindea şi peste gârlă, 
din dre~tul Zlătarilor spre Mihai Vodă, unde se află şi Podul de 
Nuiele" 8

. Ea s-a dezvoltat pe lângă mănăstirea de mai târziu Sf. Ioan 
cel Mare, pe locul căreia se află astăzi C.E.C.-ul. 

Puţin mai la vest de mahalaua Sărindar şi aceea a 
Trâmbiţaşilor (devenită în secolul al XVIII-lea Sf. Ioan cel Mare), se 
afla un aflucnt al Dâmboviţei, dinspre nord, care sa va numi pârâul 
Tabacilor. La origine era un spaţiu aflat dincolo de oraş, care venea în 
continuarea scaunelor de peşte şi carne. În acest spaţiu, pieile vitelor 
sacrificate de scaunele măcclarilor erau prelucrate de tabaci. Treptat, 

36 Ionescu Gion, op. cit., p. 341 şi 336. Săpunarii au format cea mai veche breaslă 
din oraş, care a contribuit de fapt considerabil la ridicarea bisericii din mahala în 
veacul al XVII-lea. 
17 Ibidem. p. 354. 
lH Jhidem. p. 339-340. În această mahala locuiau boierii Călincşti. 
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se fonnază o mahala cu un specific profesional : mahalaua Tabacilor. 
Mahalaua s-a dezvoltat de-a lungul acestui ~ârâu, prezenţa tabacilor 
fiind menţionată prima oară în 1628 iunie 21· ~. Mahalaua se va forma 
pe deplin în veacul al XVII-lea. 

Pentru veacul al XVI-lea, la sud de Dâmboviţa se afla 
mahalaua Calicilor. Pe acea vreme, "dealul Mitropoliei era plantat cu 
vii, iar pe malul din fata Curţii Vechi era Li vada Domnească şi alături 
maidanurile calicilor"40. 

Această mahala a sărăcimii s-a aflat întotdeauna plasată în 
afara târgului şi pe măsură ce acesta se extinde la sud de Dâmboviţa, 
mahalaua calicilor va fi împinsă spre vest-sud-vest. În a doua parte a 
secolului al XVI-lea, ea se afla dincolo de dealul Mitropoliei până 
sub dealurile Filaretului şi Spirii. Ea îşi concentra habitatul 
demografic de-a lungul drumului Craiovei care va deveni "Podul 
Calicilor". Aşadar, ea fusese deja împinsă de constituirea în preajma 
Dâmbovitei a unor mahalale noi. 

' 
Se pare că prima mahala a târgului Bucureştilor creată la sud 

de Dâmboviţa şi cuprinsă de oraş, a fost mahalaua Postăvari. Ea a 
fost colonizată cu "lucrători aduşi din Ghimbavul ardelenesc", 
români ortodocşi care fabricau postav. Pe teritoriul mahalalei se 
ridică biserica Albă-Postăvari. Vechea mahala a Postăvarilor "se 
întindea de la Dâmboviţa din Mihai Vodă, în jurul pantelor estice ale 
dealului Lupeştilor, la sud de strada Cazănnii până în apropiererea 
actualei străzi Apolodor"41

. 

Întemeierea acestei mahalale este legată de domnitorul 
Pătraşcu cel Bun ( 1554-1557) care a înfiinţat o manufactură de 
postavuri în dreapta Dâmboviţei. Nu a durat mult pentru a înfiinţa o 
nouă mahala pe domeniu domnesc, unde pentru început au locuit 
muncitorii şi meşterii cu familiile lor. 

În marginea de vest a mahalalei Postăvarilor, se formează 
mahalaua Târnovului, începând cu finalul secolului al XVI-lea, în 
jurul mănăstirii Tâmovului". Ulterior, mahalaua se va numi mahalaua 
Arhimandritului, Dudescu şi Sfinţii Apostoli42

. 

39 Paul Cernovodeanu, Nicolae Vătămanu, Bucureşti MIM, XI, 1992, p. 26. 
40 Popescu Lumină, Bucureştii din trecut şi astăzi, Editura ziarului Universul, 
Bucureşti, 1935, p. 687 şi p. 405-105. 
41 Mihai Tatarâm, La margine de Bucureşti, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1983, 
p. 27-28. 
42 Ibidem, p. 30. În ceea ce priveşte biserica Arhimandritului, cunoscută ulterior ca 
Sfinţii Apostoli Petru şi PaveL exista din 1585, fiind "probabil din lemn". A fost 
refăcută de Matei Basarab şi apoi de Constantin Brâncoveanu, Costin Dacus 
Florescu. Bisericile Bucureştilor. Crucile şi troiţele care au fost şi care mai su11t. 
Ediţie de casă în regie proprie, f.a., voi. III. 
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Potrivit lui Ionescu Gion, spre 1615, se vorbea în documente 
de '"mahalaua Mănăstirii Tâmovului" aflată '"pe Podul Cilibiului". I s
a mai spus şi '"mahalaua Sfinţii Apostoli, după hramul bisericii ; 
egumenul de aici era arhimandrit, de unde numele mahalalei". În 
această mahala, după 1630, "Elena, fiica lui Radu Vodă Şerban, 
măritată după postelnicul Constantin Cantacuzino, a avut casă ; 
într' această mahala a fost leagănul Cantacuzinilor munteni"43

. 

Această mahala va îndepărta mai spre vest mahalaua 
calicească, la mijloc de veac XVII, Tâmovul fiind deja o mahala de 
mărime medie care va absorbi şi părţi periferice din mai vechea 
mahala a Postăvarului. 

Mai Ia sud de mahalalele Postăvari şi Tâmovului, mai în afara 
târgului, se afla pe un promontoriu o mică mahala numită Sf Troiţă. 
Peste ulitele acestei mahalale, care se va extinde ca teren în veacurile 

' 
următoare, era proprietară de la bun început, mănăstirea Radu 
Vodă44 . 

Numele mănăstirii se va impune treptat peste cel al mahalalei, 
cu veacul al XVII-lea. Posibil ca acestă mică aşezare să fi apărut 

înaintea mănăstirii Radu Vodă, în jurul unei troiţe peste care va fi 
ridicată mănăstirea. 

Înconjurăm oraşul spre sud-est şi trecem din nou Dâmboviţa 
pe malul stâng. Aici se află "potrivit tradiţiei una dintre cele mai 
vechi" mahalale ale târgului Bucureştilor "dar documentele nu 
confirmă acest lucru". Este vorba de mahalaua Dobroteasa, aflată 
"dincoace de calea Văcăreştilor, din dreptul bisericii omonime până 
în strada Nerva Traian, către marginea oraşului". Posibil ca platoul 
viitorului cartier Dobroteasa să fi găzduit o grupare incipientă de 
mahala de periferie cu veacul al XVI-lea. 

La nord de Dobroteasa, posibil un sat până la apropierea 
oraşului, se mai aflau două nuclee locuite, poziţionate în afara 
târgului: Udricani şi Sfânta Vineri, care se vor constitui în mahalale 
ale târgului, în cursul secolului al XVII-lea. Acum am ajuns de unde 
plecasem, şi anume Ia mahalalele Stelea şi Sf. Gheorghe Vechi, care 
constituiau porţiunea de sud-sud-est a târgului Bucureştilor4\vezi 
Anexa 11). 

43 Ionescu Gion, op. cit., p. 41. 
44 Ibidem, p. 333. 
45 "După obiceiul medieval meşteşugarii şi negustorii s-au grupat în vecinătatea 
curţii după bresle. formând uliţe care purtau numele acelor bresle şi din care unele 
s-au menţinut până astăzi. Rând pe rând s-au format încă din veacul al XIV -lea şi al 
X V -lea u 1 i ţclc Potcovari lor, C o vaci lor (fierari lor), Cavafi lor ( cismari lor), 
Lăcătuşilor, Abagiilor, Pânzarilor, Boiangiilor, Marchitanilor, Zl ătarilor, Zarafi lor, 
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În veacul al XVII-lea Curtea Domnească a cunoscut o primă 
perioadă de degradare şi părăsire (îndeosebi după 1601 ). Aşa o va 
găsi Matei Basarab ( 1632-1654) la urcarea sa pe scaunul domnesc. El 
o va "dărâma" şi o va rezidi din nou. Paul de Alep a descris noua 
Curte Domnească ridicată de Matei Basarab. Noul edificiu "uimitor 
de elegant, cu aspect încântător şi mult mai frumos şi mai vesel decât 
curtea din Târgovişte46• Matei Basarab a hotărât secţionarea 
perimetru lui Curţii Domneşti în "două curţi", una "găzduind biserica 
palatului" iar cealalaltă, anexele. 

În urma îmbunătătirilor aduse de Matei Basarab la Curtea . 
Dmnnească şi creşterii rolului politic al Bucureştilor, la 1659, 
"Târgoviştea este oficial părăsită de Curtea Domnească"47 în favoarea 
reşedinţei din câmpia munteană. Domnitorul care a luat această 

hotărâre a fost Gheorghe Ghica ( 1659-1660). 
Decizia luată de Gheorghe Ghica venea în completarea unui 

proces istoric început cu domnitorul Mircea Ciobanul. Între 1555 şi 
1659, numeroşi domnitori munteni au acordat prioritate 
Bucureştiului. Între aceştia amintesc : Alexandru II Mircea ( 1574-
1577) ; Mihnea Turcitul (1577-1583, 1585-1591) ; Mihai Viteazul 
(1593-1601) ; Alexandru Coconul (1623-1627) ; Alexandru Iliaş 

(1616-1618, 1627-1629); Leon Tomşa (1629-1632) şi Matei Basarab 
( 1632-1654 )48

. 

După distrugerile provocate Curţii Domneşti de evenimentele 
din 1659-1660, domnitorul Georghe Ghica iniţiază "ample reparaţii". 
În cadrul acestora, a fost ridicată a doua biserică a Curţii, iar în 
interiorul palatului un ''paraclis de formă dreptunghiulară cu ab'sida 
estică ridicată pe un postament masiv de cărămidă, tăcut peste bolta 
navei nordice a subsolului"49

. Astăzi paraclisul are diametru! 
longitudinal de 1 O m iar lăţimea de cea. 3,30 m. 

Finalul secolului al XVII-lea a fost ultima perioadă de 
înflorire a Curţii Domneşti din Bucureşti. Domnitorul Şerban 

Cantacuzino(l678-1688) a ridicat o nouă construcţie pe latura de 

Lipscani lor, etc. Toate împreună constituiau târgui. ( ... ) Din jurul curţii domneşti, 
oraşul s-a dezvoltat înspre vest şi nord-nord est. Spre vest până la depresiunea pe 
care trece astăzi str. Ilfov, în dosul C.E.C. spre Dâmbovi ţa (aşadar, mahalaua 
Bălăceanului din vechime - n.a.) - regiune unde s-au ridicat mai ales biserici şi 

case boiereşti -în nord-est spre Sf. Gheorghe Vechi, iar în nord spre Sf. Gheorghe 
Nou şi Lipscani regiune în care s-a dezvoltat cartierul negustoresc." (C. Moisil, 
Bucureştii Vechi, anii 1-V, 1930-1934, Bucureşti, 1935, p. 19-21. 
46 Panait 1. Panait, Aristide Ştefănescu, op. cit., p. 49. 
47 Panait I. Panait, Bucureşti MIM, IX, 1980, p. 40. 
4 ~ Constantin Şerban, Bucureşti MIM, IX, 1972, p. 117. 
4

<J Panait 1. Panait, Aristidc Ştefănescu, op. cit., p. 51. 
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nord a palatului din cărămidă, "extrem de întinsă". S-au păstrat 

vestigii numai în încăperile parterului care erau pardosite cu cărămizi. 
În a doua parte a secolului al XVII-lea, pe fondul unor ample lucrări 
de modificare a camerelor existente încă din secolele al XV -lea şi al 
XVI-lea, a fost construită ceea ce astăzi se numeşte "camera cu 
lunete", lungă de 9 m şi lată de 8 m cu tavanul în boltă 

semicilindrică50• 
Constantin Brâncoveanu (1688-1714) va termina paraclisul 

lui Gheorghe Ghica şi va înfrumuseţa întregul ansamblu voievodal. 
Cronicarul Radu Greceanu a consemnat în Cronica sa initiativa • 
domnitorului: "Mai făcut-au şi casa domnească ce iaste pre stâlpi de 
piatră şi iaste cu trei cafasuri şi cu toate ce se văd într-însa, care iaste 
despre biserica cea mare. . .. domnul, curtea domnească o au 
înfrumuseţat, fiind zidul dimprejurul curţii stricat şi foarte scund 
măriia-sa s-au îndemnat şi au pus dă I-au dres şi I-au mai înălţat 

împrejur-jur făcând şi odăile seimenilor tot dă piatră, că era dă lemnu 
vechi şi foarte proaste"51

. 

În finalul secolului al XVII-lea, italianul Maria del Chiaro 
remarca sălile mari şi boltite ale ultimului corp de case de pe latura 
de est a palatului. Cele mai deosebite modificări a întregului 
ansamblu voievodal s-au făcut la începutul secolului al XVIII-lea, 
realizări consemnate de cronicarul Radu Greceanu: "( ... ) tot într
acest an, la leat 7215, la al 19-lea an din domniia mării-sale, fiind în 
grădina domnească dă la Bucureşti un foişor dă lemnu vechi, măriia
sa precum şi alte multe lucruri înfrumuseţase curtea domnească şi 

grădina, o ·pusese foarte în frumoasă orânduială dă vreme ce mai 
înainte era foarte proastă şi fără dă nimic într-însa, îndemnatu-se-au 
şi acel foişor a-l face dă piatră deci arădicând acel dă lemnu ce era, 
făcut-au măriia-sa din temelie tot în locul aceluia, foişor dă piatră cu 
stâlpii dă piatră săpaţi, lucru foarte iscusit şi minunat, împodobindu-1 
şi cu zugrăvele atât pă dinăuntru cât şi pă din afară I-au înfrumuseţat 
precum să şi vede"52

. 

Constantin Brâncoveanu va aduce modificări şi în vechiul 
nucleu al palatului. În 1694 încep lucrările la noile băi domneşti iar în 
exterior, palatul "era completat cu o grădină de formă pătrată, omată 
cu bun gust italian şi aflată în zona actualei străzi Covaci"5

\ Ultimele 
construcţii în perimetrul Curţii Domneşti au fost făcute de Ştefan 

50 Ibidem, p. 54-55. 
51 Radu Greceanu, Cronica. Cronicari Munteni, voi. III, Ed. Minerva, Bucureşti, 
1981' p. 31 şi 200. 
S:! Ibidem, p. 256. 
53 Panait 1. Panait, Aristidc Ştefănescu, op. cit., p. 59. 
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Cantacuzino ( 1714-1716). El a ridicat pentru soţia sa, "doamna 
Păuna", doar în câteva luni "un frumos palat cu opt odăi, ocupând 
pentru acest edificiu şi un colţ din grădină", potrivit lui Maria del 
Chiaro54

• 

Centrul Târgului Bucureştilor cunoaşte multe transformări în 
cursul secolului al XVII-lea. Vecinătatea Curţii Domneşti se schimbă 
întru-totul faţă de veacul precedent. 

Veacul al XVII-lea a semnificat pentru Bucureşti trecerea de 
la structura unui târg la structura edilitară cu trăsături preurbane. 
Vom vedea o restructurare spaţială a Târgului care devine Târgui din 
"Năuntru pentru a se deosebi de Târgui din Afară, mai nou şi plasat 
spre est. Acest din urmă târg era organizat sezonier de Moşi. De aici 
se va numi Târgui din Moşi sau Târgui Moşilor. 

Târgui din Năuntru este cea mai veche unitate administrativă 
a Bucureştilor, substituindu-se cu vatra de constituire a oraşului. În 
cadrul său a existat Târgui de Sus amintit cu 1631-1632 şi plasat între 
Poştă şi Banca Naţională şi Târgui de Jos, plasat pe locul viitoarei 
Pieţe de Flori din vecinătatea Bisericii Curţii Vechi. Sporirea 
demogafică în vatra oraşului a determinat spargerea mahalalei 
Sf.Gheorghe Vechi în mahalalele mai mici. 

Procesul care a durat în cursul secolului al XVII-lea, a fost 
determinat de profesionalizarea unor reţele stradale din cadrul 
mahalalei. Astfel, pe uliţele unde locuiau cu preponderenţă o anumită 
branşă meşteşugărească, se constituie o nouă mahala care preia 
numele aceste branşe. Pe de altă parte, vechile mahalale periferice 
sau cele aflate în constituire în veacul precedent, sunt absorbite de 
oraş, la marginea lor constituindu-se alte periferii. 

Mahalaua Bălăceanului a continuat să existe dincolo de latura 
vestică a Curţii Domneşti dar va suferi transformări. La marginea sa 
de nord-vest, la nord de locul actualului Muzeu Naţional al României, 
fostă Poşta Centrală, se conturează o mică comunitate de Scorţari 
care ţeseau scoarţe. Perimetrul acestei comunităţi se separă de 
mahalaua Bălăceanului în primele decenii ale veacului al XVII-lea şi 
se va numi mahalaua Scorţarului. 

După 1679 se va numi mahalaua Şerban Vodă deoarece 
Şerban Cantacuzino va ridica aici o biserică din lemn numită mai 
târziu a Măgureanului precum şi case. Acestea din urmă, în 1770 se 
aflau în posesia lui Tmna Cantacuzino Medelnicerul. Aceste case s
au aflat la 1775 în posesia lui Tcodorake Balş de la care le va lua 
Mitropolia. După 1856, în ele va funcţiona Colegiul Sf.Sava, mutat 

54 Ibidem, p. 61. 
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din casele mănăstirii otnonime, dărâmate pentru amenajarea Pieţei 
Universităţii. Casele cantacuzinilor vor dispare odată cu canalizarca 
Dâtnboviţei, între 1880-1890. Cu veacul al XVII-lea, în această 

mahala, au locuit boierii Cantacuzini, neamuri ale Văcăreştilor, 

Bărbăteşti lor, Strâmbenilor, Florescilor şi Drugăneştilor55 . 
Mahalaua Scorţarului, ulterior Şcrb(ţn Vodă, cuprindea hanul 

omonim (ridicat de acelaşi voievod) şi aflat pe "Uliţa care merge spre 
Târgui de Jos, ulterior Uliţa Mare iar mai apoi Lipscani, la nord de 
locul Poştei Centrale, şi se întindea spre nord la hanul Zlătarilor 

cuprinzându-1 şi pe acesta iar spre est locurile din preajma mănăstirii 
Stavropoleos56.La vest se mărginea cu periferiile mahalalei 
Sărindarului. 

La rândul ei, mahalaua Scorţarului, se va sparge în alte 
mahalale mai mici. În partea de nord, se va desprinde către mijlocul 
secolului al XVII-lea mahalaua Zlătarilor grupată în jurul bisericii 
omonime. Ea s-a mai numit şi Popa Manta. Este menţionată prima 
oară la 1677. Din ea se va desprinde o grupare mică aflată "lângă 
biserică" şi erau "probabil mai mult prăvălii". Erau de fapt prăvăliile 
din cadrul hanului Zlătarilor. Iată cum un han cu prăvălii forma o 
mahala. Dar despre "curioasa distribuţie adiministrativă a 
Bucureştilor" se vorbea şi la 1798 când mahalaua Zlătarilor apărea în 
componenţa sa cu două case din jurul bisericii omonime pe când 
mahalaua Hanului Zlătarilor s-a mai extins, având în acelaşi an 16 
case57

. 

La finalul secolului al XVII-lea, o serie de prăvălii aflate în 
apropierea hanului Şerban Vodă, vor forma mahalaua Hanul Şerban 
Vodă, desprinzându-se de mahalaua Şerban Vodă. Acestă mică 

mahala se afla la marginea estică a mahalalei Şerban Vodă, 

învecinându-se cu mahalaua Sf. Nicolae Şelari. Este amintită şi la 
1798 cu 19 case58

. 

La marginea estică a vechii mahalale a Bălăceanului, dinspre 
Curtea Domească, se va forma o uliţă locuită de meşteşugari care 
realizau harnaşamente. Uliţa se va numi curând "Din Şelari" apoi 
"Şelari" iar atelierele şi casele acestora va forma cu rapiditate o nouă 
mahala desprinzându-se din mahalaua Bălăceanului. Ea apare cu 
mijlocul secolului al XVII-lea, fiind numită şi după biserica ridicată 

55 Ionescu Gion, op. cit., p. 335. 
56 George Costescu, op. cit., p. 18. Această mahala este menţionată şi la 1798 cu 44 
de case. Este amintită cu numele de mahalaua Scorţarului, ceea ce certifică şi 

păstrarea vechii denumiri. La 1 R42 este menţionată ultima oară. 
57 Ionescu Gion, op. ci!., p. 341. 
'ix Ibidem, p. 340. 
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de aceşti meşteri şclari şi curelari. Biserica va purta un nume compus 
după hramul bisericii adică Sf. N icolac şi denmnirea breslei care a 
ridicat-o: Şelari. Mahalaua este amintită la 1664 după Ionescu Gion 
pe când C. Giurcscu plasează prima menţionare către 1676. La 
început ea s-a format " pe lângă uliţa mare (Lipscani) şi pe lângă 
prăvăliile neguţătorului Luca Fărimimiţă" din apropiere5

lJ. AŞadar, s-a 
conturat în preajtna Lipscanilor şi ulterior s-a extins spre sud odată cu 
uliţa Şelari. 

Dealtfel, perimetrul ei a fost de-a lungul Şelarilor până în 
Smârdan, în partea de sus până în mahalaua Sf. Gheorghe Vechi şi în 
jos până lângă Baia din Lipscani la poarta mare a Curţii Domneşti60 . 
Uliţa Şelarilor pornea din apropierea bisericii omonime şi cobora 
până spre Dâmboviţa, aflându-se la cea. 8 metri spre vest de zidul 
vestic al Curţii Domneşti. Apare menţionată la 1798 cu 11 O case. 

La marginea de nord-vest a mahalalei Sf. Gheorghe Vechi, 
de-a lungul Uliţei celei Mari numită mai târziu Lipscani (dinspre 
Hanul Şerban Vodă), se adună o mică comunitate de neguţători greci. 
Ei vor forma mahalaua Biserica Grecilor, "mică dar plină de prăvălii, 
toate fiind proprietăţi ale Mitropoliei, ale mănăstirii Radu Vodă, 
Antim, şi biserica Zlătari", ultima aflată în vecinătate61 . 

Este menţionată prima oară în 1670, amintită şi în 1685; era 
plasată "între străzile Doamnei, Smârdan, Stavropoleos şi o linie 
paralelă cu Calea Victoriei în spatele bisericii Zlătarilor"62 . Biserica 
Grecilor s-a aflat pe locul fostului Conservator din faţa Băncii 

Naţionale, astăzi magazine de încălţăminte ! 
Mahalaua Biserica Grecilor va fi mentionată la 1798 cu . 

numele de Hanul Grecilor. Totuşi, mahalaua este amintită în 1670 şi 
1679. Un alt nume al mahalalei va fi Biserica Gheormci Banul, în 
veacul al XVIII-lea. Cum era deja obiceiul ca un han cu ~Jrăvălii să 
formeze o mahala, posibil la origine ca mahalaua hanul Grecilor să fi 
fost de mici dimensiuni ca apoi, după dispariţia bisericii, numele 
acestei mici mahalale să se impună asupra întregului perimetru. În 
preajma acestui perimetru va apare un veac mai târziu şi mahalaua 
Stavropoleos sau Hanul Stavropoleos, la sud-sud-est de Biserica 
Grecilor. 

Cu a doua parte parte a veacului al XVII-lea, din mahalaua Sf. 
Gheorghe Vechi se separă mahalaua Sf Gheorghe Nou. Ea este 

SlJ Ibidem, p. 333. 
60 George Costescu, op. cit., p. 17. 
61 Ionescu Gion. op. cit., p. 331''( ... ) în 1723 uliţa cea mare care merge spre hanul 
Şerban Vodă era în parte în mahalaua Biserica Grecilor." 
62 Constantin C. Giurescu, op. cit .. p. 353. 
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amintită prima oară la 1664 dar este ceva mai veche. Este numită 
după biserica ridicată la marginea de nord a oraşului de Antonie 
Vodă, Panaiot N icusios şi Brâncoveanu la final de secol XVII63

. Ea 
se conturează în vecinătatea altor noi mahalale precum Colţea şi 

Săpunari. Mahalaua Sf. Gheorghe Nou era a II-a ca populaţie după 
Sf. Gheorghe Vechi. 

Perimetrul ei se afla între uliţa omonimă la Târgui Cucului din 
stânga bisericii (probabil una mai veche, din lemn, peste care 
Brâncoveanul va ridica mănăstirea cunoscută) şi în jos prin 
Rogojinari până la Graşii-Cojocari de la gura Pieţei Sf. Anton unde 
era şi vechea Pescărie mare64

. 

În 1798 apare cu 289 de case fiind una dintre cele mai 
populate mahalale din Târgui din Năuntru. De remarcat că la 1842 
mai existau Târgui Cucului şi Cojocarii-Groşi, adică meşterii cojocari 
care coseau cojoace groase. În veacul al XVIII-lea, din mahalaua Sf. 
Gheorghe Nou se va separa o mahala mai mică plasată în jurul 
hanului Sf. Gheorghe şi "prin uliţele din Târgui Cucului şi de pe 
lângă Să rări a Domnească"65 . 

Mahalaua Hanulului Sf. Gheorghe Nou se afla la marginea de 
vest-nord-vest a mahalalei Sf. Gheorghe Vechi, înspre strada 
Doamnei şi actualul bulevard Ion 1. C. Brătianu. Ea este menţionată 
la 1798 cu 64 de case dar la 1842 nu mai este mentionată. A rezistat 

' 
atât cât a rezistat şi hanul omonim care i-a dat identitate. 

La nord de Sf. Gheorghe Nou, se afla deja mahalaua Colţei, 
menţionată prima oară la 1669. Această mahala '"era mai mult de 
îmbulzeală decât de întindere ~ ţinea de la uliţa Turnului până în 
Scaune şi de la podul lui Ceamur (de pe apa Bucureştioarei, pe locul 
răspântiei din spatele fostei Primării-astăzi T.N.B.), până prin blănarii 
de lângă Sf. Gheorghe Nou"66

. Este amintită la 1798 cu 104 case. 
O mică mahala, se va forma în marginea de sud-sud-vest a 

mahalalei Colţea, în jurul hanului Colţei; de aici şi numele noii 
mahalale: mahalaua Hanul Colţei. Acesta se afla lângă hanul lui 
Zamfir şi pe lângă Hanul Colţei unde se afla şi o biserică numită 
biserica Hanului Coltei. A fost întotdeauna o mahala de mică 

' 
întindere, la 1798 având doar 19 case şi dispare odată cu hanul. 
Traseul ei a cuprins veacul al XVIII-lea şi o mică parte din secolul 
XIX. La marginea de est a mahalalei Colţea apare mahalaua 

fll Ionescu Gion, vp. cit., p. 340. 
64 George Costescu, op. cit., p. 17. 
165 Ionescu Gion, vp. cit., p. 340 ; vezi şi Adrian Majuru, Bucureşti MIM, XIV, 
2000, p. 92-116. 
66 Ionescu Gion, op. cit., p. 340. 

43 

https://biblioteca-digitala.ro



Potcovarilor, de mici dimensiuni. A durat în cursul secolului al 
XVIII-lea şi a fost plasată în spatele spitalului Colţea. 

La nord de mahalaua Colţei, se constituie pe deplin mahalaua 
Sf Sava, care împinge la marginile ei ţigănia târgului şi scaunele de 
carne. Această mahala apare menţionată prima oară la 1664 iar pe 
spaţiul ei se va ridica biserica şi mănăstirea Sf. Sava precum şi casele 
unde va funcţiona una dintre primele şcoli superioare din ţările 

române. La sfârşitul secolului al XVI-lea a existat o bisericuţă din 
lemn ridicată de Andronache Pârcălabul. Ruinată, ea va fi rezidită de 
Şerban Cantacuzino iar în 1689 era deja închinată mănăstirii Sf. Sava 
din Ierusalim. De aici noul nume al bisericii şi al mahalalei. Până 
atunci probabil că a purtat numele scaunelor de carne. 

La est de mahalaua Sf. Sava şi la nord de Colţea, pe cursul 
Bucureştioarei, apar un rând de mahalale ale căror vetre se formează 
în cursul secolului al XVI-lea. La nord de lacul Şuţului se aflau 
scaunele pescarilor. Mai la nord se afla mahalaua Săpunari 

"menţionată la 1609 sub Radu Şerban". Este a testată şi în 1628, 1667, 
1675 şi 169567

. 

La vest de această mahala, în vecinătatea Bucureştioarei şi la 
nord de Mahalaua Colţei şi Scaunele Pescarilor se aflau Scaunele de 
Carne, grupate în mahalaua Măcelari/ar menţionată la 1684. 
Scaunele de carne s-au mutat din aria mahalalei Sf. Sava pe măsură 
ce oraşul înainta spre nord, către marginea nord-estică a oraşului, spre 
Podul Târgului de Afară. Aceasta a fost linia periferică şi din afara 
târgului Bucureştilor pentru linia de nord, în prima parte a secolului 
al XVII-lea. 

Undeva în zona sud-estică a mahalalei Sf.Gheorghe Vechi se 
grupează meşteri de zăbune iar această comunitat~ va forma 
mahalaua Zăbunari amintită prima oară la 166568

• Mahal::t-.. a nu a fost 
localizată cu precizie de specialişti. Zăbunarii erau meşteri care 
realizau sau vindeau zăbune. Zăbunele erau haine bărbăteşti, "purtată 
de ţărani, făcută din lână sau din bumbac, de obicei lungă, cu sau fără 
mâneci., împodobită cu cusături. Zăbune erau şi anteriile lungi şi 

largi "purtate de preoţi şi de călugări" dar şi "haine lungi, tără 

mâneci, confecţionate din stofă scumpă, pe care o purtau în trecut 
b . . ."69 

Oierti . 

67 Ibidem, p. 336. 
6s Paul Cernovodeanu, Istoria oraşului Bucureşti, voi. 1, Bucureşti, 1965, p.137 
Autorul nu localizează această mahala, doar o aminteşte printre altele. 
6'~ Dicţionarul explicati\' al limbii române, Editura Academiei R.S.R., 1975, 
Bucureşti, p. 1037. 
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Am plasat-o în Mahalaua Sf. Gheorghe Vechi deoarece este 
amintită la mijloc de veac XVII şi pentru această perioadă, centrele 
meşteşugăreşti erau plasate în această mahala. Am plasat-o în partea 
de sud-est a mahalalei Sf. Gheorghe Vechi deoarece acolo s-au 
conturat şi alte grupe meşteşugăreşti precum cojocarii subţiri, 

cojocarii groşi, şi alţi meşteri de textile. Cei care fabricau accesorii 
din piele s-au grupat înspre Curtea Domnească, mai în apropiere de 
Mahalaua Tabacilor de unde îşi procurau materia primă. 

La marginea de nord a mahalalei Sf. Gheorghe Vechi dinspre 
Şelari, acolo unde se formaseră alte grupări profesionale: blănarii şi 

băcanii; dincolo de acestea, la capătul uliţii Şelarilor dinspre nord, s-a 
conturat o altă mahala cu a doua parte a veacului a XVII-lea. S-a 
numit mahalaua lui Popa /stratie. În această mahala a avut "case 
bolovănite Clucerul Tudoran din Aninoasa, căsătorit cu Alexandra 
Creţulescu, înrudit cu Cantacuzineştii"70 • Biserica Popei Istratie se 
ruinează şi va fi refăcută de Doamna Maria Cantacuzino, soţia 

domnitorului Şerban Cantacuzino. Biserica va fi finalizată în 1683 şi 
de atunci se va numi în folclor Biserica Doamnei, nume care s-a 
extins şi asupra mahalalei. Este amintită şi la 1798 cu 40 de case 
aflate de-a lungul străzii Doamnei71

• 

Mahalaua Biserica Doamnei, în perioada de maximă 

extindere, cu secolul al XVIII-lea, cuprindea "locurile dintre străzile 
Lipscani, Smârdan (Nemţească), Academiei şi cele din jos până la 
Fiera Brezoianu împreună cu Orfelinatul ce se afla acolo în fostul han 
al lui Filaret Mitropolitul (aflat pe locurile fostului Teatru Naţional de 
lângă Palatul Telefoanelor)"72

. 

În cursul secolului al XVII-lea apar alte două mici mahalale 
care cuprindeau un han cu vecinătăţile apropiate. Unul s-a aflat în 
apropierea hanului Şerban Vodă ''pe podul Mogoşoaiei, din Lipscani 
în sus" şi s-a numit mahalaua Hanul Filipescului după "hanul zidit în 
secolul al XVII-lea de Constantin Căpitanul Filipescul"73

. Mahalaua 
este menţionată şi la 1798 cu 12 case. 

Cealaltă a avut ca nucleu tot un han numit Zamfir care se afla 
la unirea străzii Lipscani cu strada Colţei, astăzi Bulevardul Ion 1. C. 
Brătianu. Ea era plasată de Ionescu Gion "în spatele Lipscanilor, prin 
Blănari şi e vecină cu mahalaua Sf. Nicolae Şelari"74 . George 

70 Ionescu Gion, op. cit., p. 331. 
71 Asupra străzii Doamnei vezi amplu! studiu realizat de Cezara Mucenic, 
Bucureşti MIM, XIX, 2000, p. 73-88. 
72 George Costescu, op. cit., p. 18. 
73 Ionescu Gion, op. cit., p. 341. 
74 Ibidem. Mahalaua rezistă până în 1798 când avea 12 case. 
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Costescu plasa hanul Zamfir "în rând cu Colţea, spre Sf. Gheorghe 
Nou"75

, ceea ce confirmă înformatiile lui Ionescu Gion . . 
La finalul secolului al XVII-lea afirmam în prima parte a 

demersului că mahalaua Bălăceanului dispare în urma confiscării 

pământurilor avute de boierii Bălăceni de către Constantin 
Brâncovcanu. Pe casele Bălăcenilor el va ridica hanul Constantin 
Vodă, care va forma nucleul unei noi mahalale m.:mită Mahalaua 
Constantin Vodă. care rezistă şi la 1798 când este înregistrată cu 32 
de case76

. 

Această nouă mahala a absorbit partea de vest-sud-vest a 
vechii mahalale a Bălăceanului; hanul amintit s-a aflat pe locul 
actualului Muzeu National de Istorie. Restul din mahalaua . 
Bălăceanul devine mahalaua Sf Dumitru-Poştă sau mahalaua 
Bisericii de Jurământ. Mahalaua apare prima oară cu această nouă 
denumire în 1687, 28 februarie. Nucleul ei au fost casele din jurul 
bisericii Sf.Dumitru-Poştă, numită în evul mediu şi Biserica de 
Jurământ. Acolo, neguţătorii jurau sub patronajul preoţilor că 

intenţiile lor în neguţătorii sunt curate şi nu au săvârşit falsuri sau 
înşelătorii. Biserica fiind plasată de timpuriu într-o zonă foarte 
solicitată de târgoveţi şi negustori, cu siguranţă că acest obicei s-a 
impus mai demult, pe vremea când perimetrul se mai numea 
Bălăceanu. Mahalaua Sf.Dumitru, în cursul secolului următor, avea 
un perimetru cuprins din "dosul Poştei cu locurile până în strada 
Smârdan (uliţa Nemţească) cu casele Brâncoveneşti, ce cobora spre 
Piaţa Senatului şi cu uliţa Carol 1"77

. 

La tnarginea de vest a oraşului, mahalaua Sărindar a păstrat 
în linii mari vechiul ei habitat din jurul mănăstirii omonime. 
Mahalaua vectna dinspre sud, către Dâmboviţa, mahalaua 
Trâmbiţaşilor, rămâne în limite apropiate celor amintite în veacul al 
XVI -lea, doar că la marginea ei de sud, apare o mică mahala: Sf 
Spiridon Vechi. Ea s-a numit astfel după numele bisericii iar la 1798 
este mentionată cu 12 case . . 

La nord de Sărindar, în jurul unei biserici din lemn ridicată 
după a doua parte a secolului al XVII-lea la umbra unui stejar înalt, 
apare o nouă mahala periferică. Ea nu a luat numele bisericii ci pe al 
copacului, numindu-se mahalaua Stejarului. Această mahala este 
amintită prima oară la 168778

. Ionescu Gion consideră că mahalaua 
este pomenită prima oară la 1782 şi era numită aşa "după Stejarul de 

75 George Costescu, op. cit., p. 68. 
76 Ionescu Gion, op.cit., p. 341. 
77 George Costescu, op.cit., p. 18. 
n Paul Cernovodeanu, op.cit., p. 137. 
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lângă bisericuţă". Era locuită de "poverni şi ulieri, adică industriaşi 
care fac şi vând ulieruri pentru albine"79

. 

Un alt autor consideră că această mahala a Stejarului "s-a 
desprins" dintr-o vatră periferică a oraşului aflată mai la nord, numită 
"mahalaua Creţulescu". Mahalaua a avut drept nucleu biserica şi 

hanul omonim aflate "odinioară lângă bariera Puţul cu Zalele din 
vremea Brâncoveanului". 

Această mahala a avut ca perimetru limitele cuprinse între 
partea stângă a Podului Mogoşoaiei, şi pornind din centru se intra în 
Caraula-mare de la Carvasara cu locul Vămei Vechi (strada Vămei, 
ulterior Vienei şi apoi Wilson), apoi la Palatul lui Vodă (Regal) cu 
locurile din jurul bisericii Sf.Ionică şi Stejarul, până la locurile lui 
Fierea Brezoianu şi ale Câmpineanului dinspre grădina Cişn1igiului 80 . 

Dacă mahalaua Stejarului s-a separat de Mahalaua 
Creţulescului, putem considera aceasta deoarece ultima este 
menţionată deja la 1687, ceea ce înseamnă că Mahalaua Creţul eseu 
era constituită mai dinainte, la nord de mahalele Sf. Sava şi Colţea. 
La 1798 este amintită cu 43 de case (vezi Anexa III). 

Veacul al XVIII-lea a însemnat pentru Curtea Domnească de 
la Bucureşti o perioadă de accelerată degradare şi distrugeri 
succesive, datorate îndeosebi războaielor austro-ruso-turce care au 
durat- cu întreruperi -între 1716-1812. 

Anilor de război, 1716-1718, i-au urmat încendiul din 
februarie 1718 care a "mers asupra curţii domneşti" de au ars "toate 
casele, scăpând numai cele boltite"81

, perimetrul curţii cunoaşte o 
"uşoară retragrere cu cea. 15 metri" pe latura nordică; o altă motivare 
fiind şi extinderea hanului Gabroveni. 

Latura estică, deşi a fost extinsă către secolul al XVIII-lea 
pentru "îndepărtarea unor târgoveţi"s2 , va cunoaşte o nouă deplasare 
la mijlocul aceluiaşi secol. Limitele aproximative ale perimetrului 
Curţii Domneşti în veacul al XVIII-lea au fost: uliţa Gabroveni la 
nord, B-dul Ion I.C.Brătianu la est; Dâmboviţa la sud şi uliţa Şelari la 
vest. Această delimitare apare în linii mari în planul cartografic 
întocmit de Fr.Ernest în 1791. 

În planul cartografic întocmit de Fr. Purcell ( 1791 ), suprafaţa 
Curţii Domneşti era ''uşor trapezoidală de cca.25 .200 mp cu baza 
n1are pe malul stâng al Dâmboviţei"83 . 

79 Ionescu Gion, op.cit., p. 336. 
80 George Costescu, op.cit., p. 21-22. 
MI Radu Greceanu cf. Panait I.Panait, Bucureşti MIM, VIII, 1971, p.8 5. 
M
2 Ibidem, pp.86-87. 

10 Ibidem, p. 84. 
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Prin1ii domnitori fanarioţi au locuit în Curtea Domnească, unii 
aducând îmbunătăţiri precum Nicolae Mavrocordat ( 1715-1716; 
1719-17130) şi Constantin Mavrocordat ( 1730; 1731-1733; 1735-
1741; 1744-1748; 1756-1758; 1761-1763) sau Mihai Racoviţă (1730-
1731; 1741-1744 ). Cu toate acestea, degradarea palatului s-a 
accentuat într-un ritm progresiv. Domnitorul Alexandru Ipsilanti 
( 1774-1782; 1796-1797) pentru că nu "a mai putut locui la palatul 
domnesc", el a început în 1775 să ridice "case noi pe Dealul Spirii". 
Parţial părăsită după 1775, Curtea Don1nească a devenit Curtea 
Veche, devine treptat locul unor mahalalelor în centrul târgului. O 
parte din casele domneşti au continuat să găzduiască divanul 
domnesc. În timpul lui Nicolae Caragea( 1782-1783) divanul era ţinut 
"în fiecare zi de luni, miercuri şi vineri"84

. 

Domnitorul Nicoale Mavrogheni( 1786-1790) a făcut "ultima 
încercare de salvare a palatului"85

. Potrivit pitarului Hristache, în a 
patra zi de domnie domnitorul a impus taxe mitropolitului, boierilor, 
episcopilor şi negustorilor (între 60 şi 50 de pungi cu bani), deoarece 
"este ruşine a fi casele domneşti în mijlocul oraşului surpate, de nu 
are Măria Sa unde să şeadă"86 . Banii au fost strânşi dar au fost 
cheltuiţi pentru înfrumuseţarea noii reşedinţe din Dealul Spirii. În 
finalul secolului al XVIII-lea, fiind definitiv părăsită, Curtea Veche 
era scoasă licitaţie de domnitorul Constantin Hangerli (1797 -1799); 
nevoia sa de bani era legată de refacerea Curţii din Dealul Spirii, 
distrusă în mare parte de un incendiu. 

La 25 aprilie 1798, era vândută la licitaţie o parte din 
perimetrul Curţii Vechi, pentru care domnia a obţinut un venit de 
11404 taleri şi 90 de bani87

. A doua licitaţie, ţinută la scurt timp de 
prima, a afectat restul perimetrului, excepţii au făcut Puşcăria 

domnească şi terenurile ce ţineau de biserica "Buna Vestire". 
Perimetrul de 25.200 mp a fost împărţit în 50 de parcele cumpărate 
de "doi boieri de rangul întâi, o mănăstire, doi starosti de neguţători, 
un grămătic, un vătaf de puşcărie, câţiva negustori şi bancheri mari, 
starostele breslei argintarilor, mai mulţi negustori mărunţi şi câţiva 

. ."88 
mesenaş1 . 

Integrarea perimetrului Curţii Domneşti în vatra oraşului a 
făcut parte dintr-un proces economica-social mai larg89

, care a 

!1
4 Panait !.Panait, Aristide Ştefănescu, op.cit., p. 6H. 

t~s Ibidem, p.69. 
g

6 Pitar Hristache, cf. Ştefan Ionescu, Bucureşti MIM, IV, 1966, p. 75. 
117 Panait 1. Panait, Aristide Ştefănescu, op. cit., p. 69. 
t~s 1. Ionaşcu cit. Liviu Ştefănescu, Bucureşti MIM, III, 1971, p. 277. 
H'J Liviu Ştefănescu, Bucureşti MIM, II, 1964, pp. 34-35. 
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debutat în a doua parte a secolului al XVIII-lea. Începând cu această 
perioadă, s-a produs "dizlocarea proprietăţii feudale urbane în mici 
gospodării ale producătorilor de mărfuri sau poscson a1 
capitalismului comercial"90. 

Mai mult, pe fondul deselor perioade de părăsire a 
perimetrului Curţii Domneşti, se conturează cu a doua parte a 
veacului al XVIII-lea, primele mahalale, în zonă. Astfel, mahalaua 
Curtea Veche îşi face apariţia "în jurul Bisericii Sfântul Anton" iar 
după anul 1798, ea va fi cuprinsă "între străzile Covaci, Cavafii 
Vechi şi piaţa zarzavagiilor sau a Florilor de mai târziu"91 . 

Cu începutul secolului al XIX apar alte mici mahalale în 
preajma mahalalei Curtea Veche: mahalaua Covacilor, vecină cu 
hanul Gabroveni, fiind locuită de negustori de talpă şi toval~ 

mahalaua Gabroveni cuprinzând hanul şi părţi din strada omopimă~ 
mahalaua Şepcarilor pe strada omonimă~ mahalaua Abagiilor lângă 
Cavafii din Piaţa Mare; mahalaua Boiangiilor şi Găitănarilor sub 
Bărăţie; mahalaua Sj: Anton care apare în jurul bisericii Curţii 

Domneşti de pe vechea amplasare, dispare după distrugerea bisericii 
în incendiul din 1847. 

O parte dintre noii proprietari au păstrat porţiuni întregi din 
vechile construcţii "cum a fost cazul clădirilor cumpărate mai târziu 
de Manuc Bey92

, sau Palatul Domnesc, cei mai mulţi dintre noii 
cumpărători "au ras totul până spre fundaţiile zidurilor"93. 

Pentru câteva decenii, între noii proprietari apar dispute 
litigioase care au durat între 1780-183294

• Un ecou al acestor dispute 
apare într-un document cartografic din 1803-1805, unde este 
prezentat cazul celor care "s-au întins cu zidirea binalelor în 
Dâmboviţa la Curtea Veche". Astfel, malul stâng al Dâmboviţei "prin 
aruncare de gunoaie" a fost împins, silind apa să rupă din malul opus, 
lezând astfel pe proprietarii de acolo95. 

Domnitorul Constantin Ipsilanti ( 1802-1806; 1806-1807) a 
emis în 1804 un hrisov care la punctul al treilea menţiona: "Ca să nu 
mai fie discuţii în viitor, boierii orânduiţi cu cercetarea să măsoare 
locul Curţii Vechi de la pod până la vechiul mal al râului şi să 

precizeze suma stânjenitor până unde au voie să se întindă cu 

lJO Idem, Bucureşti MIM, IX, 1972, p. 201. 
91 George Costescu, op. cit., p. 17 ; Constantin Giurescu, op. cit., p. 361-362, 
consideră ca această mahala este menţionată cu 1852. 
n Panait 1. Panait, Bucureşti MIM, IX, 1972, p. 107. 
l)J Panait I. Panait, Aristide Ştefănescu, op. cit., p. 277. 
'J

4 Liviu Ştefănescu, Bucureşti MIM, III, 1971, p. 277. 
'}S Aurdi~m Sacerdoţcanu, Bucureşti MIM,.IV, 1966, p. 245. 
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clădirile, iar ce va fi mai mult să se dărâme." În acelaşi an, Ipsilanti a 
hotărât "'ca să rămână piaţă locul domnesc de lângă fosta poartă de 
sus a Curţii Vechi în răspântia din trei poduri mari (Podul 
Mogoşoaiei, Podul Târgului de Afară şi Podul Calicilor)"96

. 

În veacul al XIX-lea, perimetrul Curţii Vechi domneşti este 
integrat peisajului urban al Bucureştilor, prin construcţii edilitare cu 
diferite funcţionalităţi: locuinţe, depozite, hanuri, magazine, hoteluri, 
ateliere, ş.a. Etapa de ample construcţii debutează cu 1816, fapt 
atestat de descoperirile monetare {monede austriece) găsite la 
fundaţiile unor case de pe străzile Soarelui (astăzi dispărută în urma 
amenajării ansamblului muzeistic Curtea Veche.Palatul Voievodal) şi 
strada Franceză. 

Între construcţiile reprezentative ridicate începând cu a doua 
parte a secolului al XVIII-lea în perimetrul Curţii Domneşti amintesc: 
- Hanul Băltăreţu, în zona Şelari, apare în finalul secolului al XVIII
lea şi durează până la mijlocul secolului al XIX-lea. 
- Hanul Gabroveni, între strada Lipscani şi dosul Curţii Domneşti, 
astăzi strada Gabroveni, ridicat la începutul secolului al XIX-lea. 
- Hanul Gherman, strada Smârdan la întâlnirea cu strada Lipscani, 
apare la începutul secolului al XIX-lea. 
- Hanul Grădişteanu, apropierea pieţii Sfântul Anton pe Podul Şerban 
Vodă, finalul secolului al XVIII-lea până către 1850 
- Hanul Hagi Tudorache, pe strada Gabroveni, mijlocul secolului al 
XIX-lea. 
- Hanul Ioan Iliade, pe latura nordică a Lipscanilor. 
- Hanul Manole, pe strada Lipscani în zona Sfântul Gheorghe Nou, 
atestat la 1768, prima menţiune privind existenţa unui han la 
Bucureşti. 

- Hanul Manuc, edificul actual ocupă colţul de sud-est al Curţii 

Domneşti şi datează din perioada 1804-1812. 
- Hanul Mustacov pe fostul teritoriu al Curţii Domneşti, atestat între 
1832-1847. 
- Hanul Neofit, în faţa bisericii Nicolae Şelari, între mijlocul sec. al 
XVIII-lea şi 1850. 
- Hanul Roşu, peste zidurile Turnului Porţii de Sus a Curţii Vechi, 
astăzi la intersecţia străzilor Smârdan, Şelari cu strada Franceză, 
atestat după 1798. 
- Hanul Sfântul Gheorghe Nou, amenajat împrejurul bisericii 
omonime, cea mai mare construcţie de acest tip din Bucureşti, 

96 Florin Georgescu, Bucureşti MIM, IV, 1966, p. 36. 
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început cândva între 1678-1688 şi finalizat de Brâncoveanu; dispare 
în incendiul din martie 184 7. 
- Hanul Sitneon, aflat pe actuala stradă Blănari. 
- Hanul Stăncescu, în apropierea bisericii Sfântul N icoale Şelari, între 
1710şi1750. 

- Hanul Şerban Vodă, ridicat de Şerban Cantacuzino la intersecţia 

străzii Lipscani, Smârdan şi Doamnei între 1680-1687 şi dărâmat la 
1883 pentru construirea Palatului Băncii Naţionale. 
- Hanul Tănase, pe locul fostei Curţi Domneşti între albia Dâmboviţei 
şi strada Franceză, atestat în 1804. 
- Hanul cu Tei, leagă Lipscani cu strada Blănari şi este atestat la 
1833. 
- Hanul Verde, la intersecţia actualei străzi Şelari cu strada Franceză, 
atestat în 1804; a fost ridicat după 1798; în 1934 a fost construit pe 
locul său blocul Potcoava, astăzi magazinul Mobila. 
- Hanul Zamfir, la întâlnirea actualei străzi Blănari cu B-dul Ion 
I.C.Brătianu, ridicat la începutul secolului al XVIII-lea şi a rezistat 
până la 1932-1933. (vezi Anexa IV) 

După 1798, în perimetrul Curţii Domneşti ''îşi fac treptat 
apariţia uliţe care, în timp vor da configuraţia străzilor de azi." Între 
primele artere-astăzi dispărute-secţionate de clădiri ridicate ulterior, 
amintesc: uliţele Bazaca, Bărbieri, Calicilor (actualul traseu al Căii 
Rahova), Găitănari, Mărgelari, Şalvaragiilor, uliţa cu Papugii, uliţa 
Turcilor. Cele mai semnificative artere stradale s-au menţinut, 

schimbându-şi adeseori configuraţia şi aspectul edilitar urbanistic: 
Uliţa cea Mare, astăzi Lipscani, uliţa din dosul Curţii astăzi strada 
Gabroveni, uliţa Curţii Domneşti astăzi strada Franceză, apoi străzile 
Smârdan, Şelari, Şepcari, Zarafi, Călădărari, Covaci şi B-dul Ion 
I.C.Brătianu. Bucureştii în zorii epocii moderne, devine unul dintre 
centrele economice importante aflat la răscrucea drumurilor 
comerciale dintre Occident şi Orient; se află în drumul călătorilor şi 
în interesul politic occidental, dar este şi locul de trecere şi 

cantonament pe termen lung al armatelor ruseşti în timp tuturor 
războaielor pornite împotriva Imperiului Otoman. 
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L'evolution du perimetre "Curtea Veche" 
(resume) 

Les recherches archeologique effectuees dans le cadres des amples 
mesures de valorification de la zone de "Curtea Veche" ont permis de 
decouvrir d'importants vestiges feodaux des siecles XIV -XVIII. Le 
perimetre de la Cour princiere a ete construit sur un terrain qui 
contenait des le XIV -eme siecle la premiere citadelle elevee dans le 
bassin moyen de l'Arges. Les limites de cette Cour ont ete fixe vers le 
milieu du XV -eme siecle dans les conditions de l'etablissement des 
citadins autour de la Citadelle de Vlad Tepes.Sur le surfaces rec;ues 
au XV -XV l-eme siecle la Cour princiere s'est manitenue avec de 
petits changements, jusqu'a la division en lots de 1799, sa surface 
oscillant autour de 25.000 mp. Les efforts d'extension du perimetre 
ont ete faits surtout vers le sud, en poussant les eaux de la riviere 
Dâmbovita.Autour de la Cour princiere se sont groupees les rues 
occupees par les marchands et les artisans, cette zone devenant au 
XV -eme siecle le noyau de Bucarest - ville residence du vo·ivode. 
L'anciennete de la ville, sa grande expansion spatiale, la diversite des 
styles, contribuent a la difficulte d'une pareille recherche. L'evolution 
urbanistique de Bucarest connut quelques grandes etapes, parmi 
lesquelles, au moins quatre ont eu lieu jusqu'au debut de XIX-eme 
siecle. Celles-ci sont definies par les quatre perimetres (XV, XVI
XVII, XVIII, XIX) qui sont pris en consideration dans les pages qui 
suivent. 
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Vase de sticlă descoperite la Curtea Veche 

Gheorghe Mănucu-Adameşteanu, Ingrid Poli 

Descoperirile arheologice întâmplătoare - ceramică, obiecte 
de podoabă şi mai ales monede - au reprezentat permanent o atracţie 
puternică pentru numeroşi colecţionari, dar au stat şi la baza primelor 
încercări de creionare a istoriei oraşului Bucureşti. 

Pentru secolul al XIX-lea remarcăm activitatea lui Dimitrie 
Papazoglu, căruia îi datorăm, se pare, primele menţiuni concrete 
referitoare la descoperirea unor vechi mărturii bucureştene : "adesea 
s-au găsit şi se găsesc şi acum, în suburbia Dobrotesei, la diferite 
săpături, monede vechi romane şi bizantine" 1

• 

În colecţia acestuia au ajuns şi unele descoperiri, primele 
cunoscute până în prezent, din perimetrul Curţii Domneşti : " inel de 
safir ... , o mare ţeavă de tun ... şi cu o mică ghiulea, un cuţit (iatagan 
turcesc), încrustat cu multe slove de aur"2

. 

După aproape un secol, în anul 1953. se constituie colectivul 
Şantierului arheologic Bucureşti care, pentru prima campanie, şi-a 

stabilit patru sectoare de lucru. Unul dintre acestea se va concentra 
asupra zonei de la Curtea Veche, printre arheologi aflându-se şi Dinu 
V. Rosetti, cel care îşi va dedica întreaga activitate cunoaşterii 

arheologiei bucureştene3 . 
Săpăturile din cursul anilor 1953-1954 au scos în evidenţă 

dificultatea intervenţiei arheologice, terenul fiind marcat de 
numeroase evenimente din evul mediu - invazii, incendii - dar şi de 
refacerile majore pe care le-a cunoscut Curtea Domnească până la 
încetarea existenţei sale, la sfârşitul secolului al XVIII-lea. Ea va fi 
cunoscută în continuare sub denumirea de Curtea Veche. spre a o 
deosebi de Curtea Nouă, amplasată pe Dealul Spirei. Ultima, datorită 
incendiilor care au mistuit-o în anii 1789 şi 1812, va intra în 
literatură sub numele de Curtea Arsă. 

Perioada care a urmat ( 1955-1958) s-a caracterizat cu 
precădere prin strângerea de informaţii din excavaţiile cu caracter 
edilitar. Totodată, s-a continuat depistarea şi înregistararea zidurilor 
de la Curtea Veche, păstrate încă la suprafaţa solului. 

1 Lt. Colonel O. Pappasoglu. Istoriafondărei oraşului Bucureşti. capitala regatului 
român. de la anul 1330 până la anul 1850. culeasă după mai mulţi scriitori vechi, 
Bucureşti 1891. 
2 Ibidem, p. 1 O-Il. 
3 Panait 1. Panait, În memoria arheologilor pământului Bucureştilor (în volumul de 
faţă). 
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Intre 1959-1960, săparea fundaţiilor unor noi blocuri de 
locuinţe în zonă i-a permis ncobositului Dinu V. Rosetti, alături de 
care se afla pe atunci tânărul Panait 1. Panait, să obţină noi informaţii 
despre vestigiile arheologice aflate pe acest amplasament. 

Anul 1967 a marcat debutul celei mai importante etape de 
cercetări arheologice, concretizată, printre altele, şi prin deschiderea 
Muzeului Voievodal de la Curtea Veche, în anul 19724

• 

Cele mai vechi vestigii medievale puse în evidenţă în zona 
Curtea Veche aparţin unei fortificaţii modeste, cu ziduri din cărămidă 
; incinta prezintă un plan aproximativ trapezoidal, având o suprafaţă 
de circa 160 mp. Pe baza unor fragmente ceramice, găsite în şanţul de 
apărare, fortifica ţi a a fost datată în secolul al XIV -lea. Ea a fost 
ridicată pe un teren liber de orice altă construcţie, fiind suprapusă de 
zidurile unei cetăţi de dimensiuni mai mari, construită cu piatră de 
râu, în timpul lui Vlad Ţepeş5 . 

Stabilirea Curţii Domneşti la Bucureşti va determina o 
activitate edilitară importană în zonă, consemnată documentar - cel 
dintâi document în care apare numele Bucureşti este datat 20 
septembrie 1459 - şi arheologic : cele mai vechi complexe de locuire 
au fost încadrate în a doua jumătate a secolului al XV -lea6

. 

Din păcate, deşi rezultatele cercetărilor arheologice 
desfăşurate pe parcusul mai multor decenii s-au concretizat în două 
volume şi numeroase rapoarte de specialitate, vasele de sticlă au stat 
mai puţin în atenţia cercetătorilor. În impresionantul volum 
Bucureştii de odinioara, descoperirilor din această categorie le este 
rezervată o singură planşă (pl. CXVI). În dorinţa de a umple această 
lacună, în continuare vom încerca să prezentăm, pe zone sau 
punctual, vasele de sticlă găsite la Curtea Veche sau în imediata sa 
vecinătate. 

Curtea Veche 
Cea mai importantă descoperire a fost făcută în timpul 

primelor campanii de săpături arheologice sistematice ( 1953-1954 ). 

4 Pentru etapele cercetărilor de la Curtea Veche, vezi : Bucureşti.!. Rezultatele 
săpături/ar arheologice şi ale cercetărilor istorice din anul 1953, Ed. Academiei 
R.P.R., 1954 (în continuare : Bucureşti 1); Bucureştii de odinoară În lumina 
săpături/ar arheologice, sub redacţia I. Ionaşcu, Muzeul de istorie al oraşului 

Bucureşti, Ed. Ştiinţifică, 1959 (în continuare : Bucureştii de odinioarii) ; Dinu V. 
Rosetti, Materiale, V, 1959, p. 645-652 ; ldem, Materiale, VI, 1959, p. 778-783 ; 
ldem, Panait 1. Panait, Materiale, VIII, 1962, p. 767-771 ; Panait 1. Panait, CAB, 1, 
1962, p. 139-178 ; ldem, Bucureşti MIM. V. 1967, p. 7-24 ; ldem, Bucureşti 
MIM, VIII. 1971. p. 81-88. 
5 Idem, SCIV. 22, 1971, 2, p. 253-255. 
6 Idem. CAB 1, p. 143-145 şi fig. 3. 
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Cu acel prilej, pe str. Soarelui nr. 7, a fost cercetată o pivniţă ce 
conţinea un important depozit cu ,,ceramică, faianţă din Orientul 
Apropiat şi sticlărie, provenind probabil din manufactura veneţiană 
de la Murano (pl. CXVI/1-6), datând din veacurile XVII-XVIII"7

. 

Sticlăria, descoperită la 2,90 m adâncime, se caracterizează prin 
,,fragmente de sticlărie albă, arareori colorată sau opalină. Acestea 
aparţin unor pahare cu picior, butelii sau lămpi (candele) şi pot fi 
încadrate în timp în veacul al XVII-lea". 

La 3,05 m, sub un paviment din cărămizi fragmentare "s-a dat 
peste un strat compact de sticlărie de aceeaşi factură ca şi sticlăria de 
deasupra pavimentului. Stratul are o grosime de 10 cm. S-au găsit 
aici şi câteva fragmente ceran1ice dintr-o farfurie de faianţă, probabil 
de provenienţă turcească". 

În porţiunea aflată dincolo de latura de sud a zidului 
construcţiei anexe, în care s-a găsit primul depozit, a apărut "aceeaşi 
umplutură din cărămizi, moloz, sticlărie şi ceramică. La 3,30 m s-a 
găsit o sticluţă şi un gât de la o sticlă (fig. 43/3 )"8

. 

Vasele de sticlă din anexă sunt amintite şi într-un raport 
ulterior, unde beneficiază de o încadrare cronologică mai largă (sec. 
XVII-XVIII)9

. Prezenţa sticlei de la fig. 2 sugerează o datare în plin 
secol al XVIII-lea, cronologie valabilă şi pentru cele două pahare de 
la fig. 4/5. Vasul globular de la fig. 3 nu a fost găsit în aceeaşi anexă 
cu celelalte exemplare, cum lasă să se întrevadă textul şi planşa din 
volumul Bucureştii de odinioară, ci provine "de la 3,30 m, dintr-un 
strat compact de sticlărie" 10 şi, în acest caz, pentru vasul în cauză se 
păstrează datarea în secolul al XVII-lea. 

O ultimă problemă este ridicată de candela cu urechiuşe, de la 
fig. 1. Aceasta ar putea aparţine stratului surprins la 3,05 m, databil, 
pe baza farfuriei orientale, în veacul al XVII-lea, dar este posibil să 
facă parte şi din depozitul camerei anexe. În acest ultim caz, datarea 
acestui tip de vas în secolul al XVIII-lea este susţinută şi de găsirea 
unui vas similar în necropola de la Căciulaţi. 

Pe strada Blănari nr. 1 O, cu deschidere spre Piaţa Sf. Nicolae 
Şelari "s-a gasit o încăpere de 235 x 104 şi adânc imea de 125": aici s
au găsit numeroase fragmente ceramice, faianţă, sticlărie, produse 
indigene şi de import, precum şi 67 de parale turceşti, emise între 

7 Bucureştii de odinioară, p. 151. 
H Bucureşti/, p. 234-238. 
<J Bucureştii de odinioară, p. 151, însă la planşă, la explicaţia de la p. 183, se 
păstrează datarea din secolul al XVII-lea. 
10 Bucureşti/, p. 238, fig. 43/3. 
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1758-1808, toate rămase pe loc datorită marelui incendiu din anul 
184i 1

• 

Tot în anul 1953, în sectorul III, spre str. 30 Decembrie, a fost 
dezvelită o mică pivniţă (2, 15 m x 2,00 m), al cărei nivel de călcare 
se afla 1,80 m adâncime. Ea aparţinea unei prăvălii care a funcţionat 
în prima jumătate a secolului al XIX-lea. Inventarul descoperit în 
pivniţă, bogat şi variat, se compunea din sticlărie de uz casnic şi 

farmaceutic, ccratnică românească şi faianţă de import (rusească, 
englezească, germană) 12 . Păstrarea pe loc a acestui important depozit 
de material arheologic se datorează şi ea incendiului de la 184 7. 

Hanul lui Manuc 
Prima secţiune arheologică, trasată în anul 1953, a prilejuit şi 

primele descoperiri : în partea de sud, la adânc imea de 3,1 O m, 
împreună cu o puşculiţă de lut datată în secolul al XVII-lea, au 
apărut şi fragmente de vase de sticlă. În alt punct, la 3,20 m 
adâncime, sunt menţionate fragmente de sticlă asociate cu o pipă 13

. 

Săpături le au fost reluate în anul 1967, cercetarea arheologică 

sistematică fiind completată prin supravegherea excavaţiilor cu 
caracter edilitar şi recuperarea materialelor rezultate din acestea 14

• În 
anul 196 7. în secţiunea S 1, la adânc imea de 0,40 m, au fost găsite 
două păhăruţe de dimensiuni diferite, dar cu trăsături comune în ceea 
ce priveşte forma şi decorul. Datarea lor în secolul al XIX-lea este 
valabilă şi pentru un alt păhăruţ, descoperit în anul 1968 15 (Pl. 411-3 ). 

Extinzându-ne investigaţia asupra unui perimetru mai larg, 
putem semnala un pahar de sticlă de formă cilindrică, decorat cu 
ornamente din sticlă aplicată, atribuit secolelor XVII-XVII, găsit la 
adâncimea de 2,50 m în secţiunea B, trasată în anul 1953 în Pasajul 
Fancez 16

• 

Radu Vodă 
Primele campanii de săpături ale Şantierului arheologic 

Bucureşti au prilejuit descoperirea, în cuprinsul straturilor de nivelare 
din secolul al XVIII-lea, a unor "fragmente de sticlă ; cele mai 
frecvente aparţin unor pahare înalte, cu o urechiuşă aplicată la 

11 /bidem, p. 247-248, fig. 54/1-5,54 a/7-8. 
1 ~ Ibidem, p. 224, pl. 36/1-4. 
13 Ibidem, p. 257. 
14 Panait 1. Panait. BMI, XLI, 1972, 2, p. 3-16 ; C. Ţico, CAB III, 1981, p. 266-
267. 
15 Mulţumim şi pe această cale dlui. prof. Dr. Panait 1. Panait pentru informaţiile 
inedite şi solicitudinca arătată la realizarea acestui articol. 
16 Bucureşti/, p. 245. 
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paharele cu picior şi capacelor cu buton" 17
• Desigur, o parte dintre 

acestea au putut fi antrenate din nivelurile locuirii anterioare, pe acest 
amplasament fiind descoperite cele mai timpurii indicii medievale -
fragmente ceramice - din raza vechilor Bucureşti 18

• De altfel, din 
acest sit mai poate fi menţionat unul dintre cele mai vechi vase de 
sticlă descoperite în Bucureşti, depus într-un mormânt din necropola 
ce a funcţionat în jurul bisericii 19

. 

Biserica Sfântul Gheorghe Nou 
În zona centrală a Bucureştiului se află una dintre cele mai 

importante ctitorii ale domnitorului Constantin Brâncoveanu : 
biserica mânăstirii Sf. Gheorghe Nou. Cercetările arheologice, iniţiate 
de către Virgil Drăghiceanu în anul 1931 în vederea identificării 

ctitorului, limitate iniţial la interiorul bisericii, au fost completate de 
către Dinu V. Rosetti în anii 1956-1957 şi 196620 

; la acestea se mai 
adaugă şi campania din anul 197421

. 

Într-un•volum apărut în anul 1959, Dinu V. Rosetti menţiona 
că în grădina bisericii s-au găsit şi : "morminte mai vechi ... monede şi 
vase de sticlă din prima jumătate a secolului al XVI-lea"22

. Deoarece 
aceasta este prima referire la descoperirea unor vase de sticlă în 
inventarul funerar al mormintelor de la Sf. Gheorghe Nou, se poate 
presupune că vasele au fost găsite în campaniile arheologice din anii 
1956-1957. Dacă luăm în considerare faptul că mormintele dezvelite 
în anul 1957 au beneficiat de o descriere amănunţită23 , în timp ce 
pentru campania din 1956 doar se aminteşte că "mormintele din 
vechiul cimitir au putut fi datate prin monedele ce le conţineau"24 , se 
poate deduce că vasele de sticlă au fost descoperite în anul 1956. În 
lipsa altor precizări, suntem constrânşi să rămânem doar cu 
informaţia că la biserica Sf. Gheorghe Nou "s-au găsit morminte cu 
vase de sticlă din prima jumătate a veacului al XVI-lea". 

Din straturile de locuire, a căror cronologie coboară până în 
secolul al XV -lea, se menţionează descoperirea unui bol de sticlă 

opalină, de culoare albastru deschis, din secolul al XVII-lea (Pl. 3/6), 
atribuit atelierului de la Murano25

. Pentru aceeaşi campanie mai sunt 

17 Ibidem, p. 170. 
tx Panait I. Panait, Bucureşti MIM, V, p. 23, nota 69. 
t'J Bucureştii de odinioară, p. 64-66 şi fig. 19. 
20 D. V. Rosetti, Panait 1. Panait, Bucureşti MIM, VI, 1968, p. 97. 
21 Maria Grigoruţă, Bucureşti MIM, X, 1972, p. 211. 
22 Bucureştii de odinioară, p. 156. 
23 D. V. Rosetti, Materiale, VI, 1959, p. 778-783. 
24 Idem, Materiale, V, 1959, p. 649. 
25 Ibidem, fig. 17. 
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amtnttte şi unele fragmente de vase de sticlă, asociate şi datate în 
secolul al XIX-lea cu ajutorul unor fragmente ceramice. Aceeaşi 
încadrare cronologică este valabilă şi pentru. "fragmentele ceramice, 
de sticlărie şi faianţă, descoperite în cursul anului următor"26 • 

Cronologic, vasele de sticlă din perimetrul Curţii Domneşti 
sunt atestate din secolul al XVI-lea, de când datează şi descoperirile 
funerare de la Radu Vodă şi Sf. Gheorghe Nou. Pentru secolul al 
XVII-lea pot fi amintite doar bolul de la Sf. Gheorghe Nou şi paharul 
găsit în Pasajul Francez, majoritatea descoperirilor datând din secolul 
al XVIII-lea şi din prima jumătate a secolului al XIX-lea. Din această 
ultimă perioadă mai pot fi menţionate dcpozitele mixte de ceramică şi 
sticlărie identificate la Colţea27 şi la Hanul Stavropoleos28

. 

Prezenţa vaselor de sticlă, la început ca parte componentă a 
inventarului funerar, este menţionată pe teritoriul României începând 
cu secolele VI-V î.e.n., semnalând totodată apariţia primelor 
importuri de acest tip, de origine greacă : cea mai veche descoperire 
este un amforiskos din sticlă albastru-cobalt, cu incrustaţii 

multicolore, recuperat dintr-un mormânt tumular de la Dunavăţul de 
Jos, judeţul Tulcea. 

Vasele de sticlă cunosc o largă răspândire pe teritoriul 
Dobrogei în epoca elenistică şi romană, fapt pus în evidenţă de 
numeroasele descoperiri din centrele fortificate dobrogene. Alături de 
recipiente din ceramică, inventarul mormintelor cercetate la Tomis
Constanţa, Callatis-Mangalia, Beroe-Piatra Frecăţei cuprinde şi vase 
de sticlă, în special unguentarii şi lacrimarii. Obiceiul este preluat şi 
de populaţiile migratoare, după cum dovedesc inventarele 
mormintelor din secolele III-IV. 

Secolele X-XIII constituie o nouă etapă în circulaţia vaselor 
de sticlă : cercetările arheologice efectuate în aşezările cu caracter 
urban sau în cetăţile de pe limesul dunărean - Păcuiul lui Soare, 
Garvăn- Dinogetia, Isaccea-Noviodunum, Nufăru-Thalamonium au 
pus în evidenţă o mare varietate de recipiente din sticlă, dintre care 
cea mai mare parte proveneau din ateliere bizantine sau de influenţă 
bizantină. 

Pentru restul teritoriului românesc - Muntenia, Moldova, 
Banat, Crişana, Transilvania - sticlăria din secolele X-XIII este 
reprezentată doar prin piese de podoabă (mărgele, brăţări) care, cu 

26 Idem. Materiale, VI. 1959, p. 780. 
27 Gh. Mănucu-Adameşteanu, D. Căpăţână, Ingrid Poli, 8. Constantinescu, 
Bucureşti MIM, XV. 2001. p. 20-21. 
28 Gh. Mănucu-Adamcşteanu, Elisabeta Drăgan, D. Căpăţână, Ingrid Poli, 
Depozitul unui negustor de la Hanul Stavropoleos (în volumul de faţă). 
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excepţia Banatului, constttute apariţii izolate şi nesemnificative. In 
acest context, este de remarcat prezenţa, printre descoperirile din 
reşedinţa feudală de la Sânnicolaul de Beiuş (Bihor), a unui recipient 
mic din sticlă gălbuie, cu pereţii foarte subţiri, decoraţi cu aplicaţii 
filiforme, din sticlă albastră, ce pare să provină dintr-un atelier 
oriental din secolul al XII-lea29

. 

Începând cu secolul al XVI-lea vasele de sticlă devin mai 
frecvente, după cum atestă descoperirile arheologice şi numărul mare 
al menţiunilor din documentele scrise. Numele primului negustor din 
Bucureşti, Demetrius, apare într-un document din anul 147630

, însă 
cea mai veche mărturie scrisă despre existenţa unor prăvălii 

bucureştene pare să dateze din 14 noiembrie 1561 : Pătraşcu a 
moştenit de la tatăl său ocine şi trei dughene31

. 

Arheologia completează în mod fericit informaţiile scrise pe 
care le avem la dispoziţie : cercetările arheologice de la Hanul 
Gabroveni au surprins şi două pivniţe ale unor prăvălii aflate pe uliţa 
mare. Materialul arheologic recoltat cu acest prilej - o mare cantitate 
de ceramică comună şi smălţuită - a îngăduit datarea lor în secolul al 
XVI-lea, ultima dintre ele fiind distrusă de incendiul din anul 159532

. 

În continuare se înregistrează o abundenţă documentară 
remarcabilă referitoare la prăvăliile şi negustorii din Bucureşti. La 13 
mai 1563 sunt menţionaţi, ca martori, 14 negustori străini, care îşi 
desfăşurau activitatea în pazarul (piaţa) de lângă biserica 
domnească33 . Prin actul din 12 martie 1580, lui Dragomir, fost mare 
vomic, îi erau întărite 18 prăvălii în Bucureşti34 , în timp ce, între anii 
1587 şi 1592, mânăstirea Sf. Troiţă devenea proprietara a nu mai 
puţin de 32 de prăvălii35 . 

Din păcate, deşi înregistrăm o viaţă comercială bucureşteană 
deosebit de activă, confirmată prin numeroase înscrisuri oficiale ale 
vremii, dar şi de însemnările călătorilor străini care au vizitat capitala, 
mărturiile referitoare la comerţul cu sticlărie sau la folosirea 
recipientelor din sticlă sunt dezamăgitor de puţine. 

2
Y Pentru descoperirile de obiecte din sticlă din antichitate până în secolul al XIV

lea, vezi Gh. Mănucu-Adameşteanu, Ingrid Poli, Vase de sticlă în complexe 
jimerare de pe teritoriul oraşului Bucureşti, în Valahica, 17, 2002 (sub tipar). 
30 R. Manolescu, Studii, XII, 1959, 5, p. 45. 
31 DIR, XVI, 8. Ţara Românească, voi. III ( 1551-1570), Bucureşti, Ed. Academiei 
R.P.R., 1952, p. 158-159, doc. 191. 
32 Panait 1. Panait, RMM-MIA, XL VI, 1977, 2, p. 27-28 şi fig. 8. 
:n DIR,/oc. cit., p. 177, doc. 212. 
34 R. Manolescu, op. cit .. p. 35. 
35 Ibidem, p. 31. 
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Lui Pierre Lescalopier, sosit în iunie 1574 la Bucureşti şi 

invitat la masă de către domnitorul Alexandru al Il-lea, îi datorăm 
următoarea informaţie : "boierii beau din nişte ţoiuri ~ales) cu gâtui 
lung, greu de întrebuinţat, pentru cine nu era obişnuit" 6

. 

La 18 martie 1600 senatul scutea de vamă mărfurile 

cumpărate de la Veneţia de către domnitorul Mihai Viteazul, printre 
care se aflau şi pahare de sticlă : "alcuni bicceri di vctro". Preţul 

acestora, spre deosebire de al restului mărfurilor, nu este menţionat în 
document, astfel că nu putem afla valoarea produselor din sticlă 

achizitionate de domnitorul român de la cunoscutele manufacturi de 
la Mu;ano37

• 

La 1 decembrie 1646 Mihai Vodă Pătraşcu cerea împăratului 
Ferdinand al III-lea scutire de vamă pentru mărfurile cumpărate de la 
Viena şi Ni.irenbcrg, în contul domnitorului Matei Basarab. Printre 
acestea sunt Inenţionate şi 15 cântare de veselă şi alte lucruri 
casnice38

. Puţin mai târziu, în 1656-1657, Paul de Alep, participând la 
un ospăţ la Curtea Domnească, nota : "s-a băut. .. cu cupe mari de o 
oca de vin"39

. Cu altă ocazie, invitat fiind de către domnitorul 
Constantin Şerban, ne oferă o descriere pitorească a desfăşurării unei 
mese, în care alternanţa termenilor "pahar" şi "cupă" crează confuzie, 
nepermiţându-ne valorificarea informaţiei :"Primul pahar l-a închinat 
Domnul, pentru Dumnezeu ... mi-a fost cu neputinţă să ţiu socoteala 
cupelor. .. şi nu era cu putinţă ca paharul să se umple mai puţin ... la 
sfârşit marii dregători au golit în sănătatea Domnului câte o cupă 
mare, care avea, de bună seamă, o oca, poate două"40 . 

La sfârşitul secolului al XVII-lea facem cunoştinţă cu primul 
meşter sti clar străin, Georg Franz Kreybuch ( 1662-cca. 1736 ), 
originar din Boemia, care, în februarie 1698, ajunge la curtea lui 
Constantin Brâncoveanu. El îi vinde domnitorului un lot de pahare de 
cristal, în valoare de 200 de taleri, sumă apreciabilă pentru acea 
vreme41

• Că este aşa ne-o dovedeşte şi faptul că meşterul sticlar îi 
face domnitorului "un mic dar de pahare". În schimb, a fost invitat să 

36 G. Potra, Bucureştii viizuţi de călâtori străini (secu/ele XV-XIX), Ed. Academiei 
Române, 1992, p. 16. 
37 E. Hurmuzaki, Documente privitoare la istoria românilor. voi. VIII ( 1376-1650), 
Bucureşti, 1894, p. 203, doc. CCXCVIII. 
38 A. Yeres, Documente privitoare la istoria Ardealului, Moldovei şi Ţării 
Româneşti, voi. X Acte şi scrisori (1637-1660), Bucureşti Imprimeria naţională, 
1938, p. 193-195. 
JIJ Călători străini despre ţările române, voi. VI, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1976, p. 
113. 
40 ibidem, p. 162-163. 
41 Pentru comparaţie, menţionăm că un bou costa 3 galbeni, iar o oaie - 1/3 galbeni. 
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participe la nunta uneia dintre fiicele lui Brâncoveanu, ilustrul său 
client apreciind calitatea produselor sale42

. 

Din documente mai aflăm că, la 1780, în Bucureşti erau aduse 
pahare şi oglinzi de sticlă de la Veneţia43 , iar în primele decenii ale 
secolului al XIX-lea sunt menţionate importuri de sticlărie de la 
Viena44

. La Hanul Şerban Vodă, în anul 1826, o pivniţă închiriată de 
Lisabeta nemţoaica sticlăreasa, era blocată, deoarece proprietara 
fusese închisă45 . 

Pe lângă sticlăria de import, prezentă în casele boiereşti sau 
pe mesele înalţilor prelaţi - la 1833 egumenul mânăstirii Cotroceni 
avea în serviciul său de masă trei sticle de apă, patru carafe de vin, 
două clondire46 

- existau şi numeroase recipiente de uz comun 
(pahare, sticle etc.) care proveneau de la manufacturi autohtone. 

Sticlarii din Ţara Românească încep să fie menţionaţi în 
documente abia în prima jumătate a secolului al XVII-lea. Pr!mii al 
căror nume este cunoscut - Pavel şi Stan - sunt din Brăneşti47 . Un alt 
sticlar - Voicu - despre care se presupune că ar fi fost din oraşul 
Argeş, apare ca martor la o tocmeală din 16 aprilie 161848

. 

Primii sticlari din Bucureşti apar în documente începând cu 
secolul al XVIII-lea : cel dintâi, al cărui nume nu este menţionat, la 
18 august 174949 

; apoi, la 8 mai 1776 - Daniil sticlar50 
- şi al treilea 

-Gheorghe sticlar, la 12 aprilie 179851
• 

Mult mai numeroase sunt referirirle la "mărgelari", care apar 
de la începutul secolului al XVIII-lea, când sunt deja grupaţi şi dau 
numele unei uliţe - "în Mărgelari" - menţionat la 31 mai 171052

. Din 
lunga listă a mărgelarilor, menţionăm pe Nicolae - 5 noiembrie 

42 N. Vătămanu, Bucureşti MIM, 1, 1964, p. 391-394. 
43 G. Patra, Din Bucureştii de ieri, voi. 1, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 
1990, p. 379. 
44 ldem, Documente privitoare la istoria oraşului Bucureşti (1634-1800), Ed. 
Academiei R.S.R, 1982, p. 130 (mai departe Documente ... , 1982). 
45 ldem, Istoricul hanuri/ar bucureştene, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 
1985, p. 39-40. 
46 Istoria Cotrocenilor în documente (sec. XVII-XX). Ed. Sigma, 2001, p. 98, fila 
53. 
47 Şt. Olteanu, C. Şerban, Meşteşugurile din Ţara Românească şi Moldova în evul 
mediu, Ed. Academiei R.S.R., Bucureşti, 1969, p. 141. 
4

M Ibidem, p. 203. 
4

<J C. Şerban, Studii, XII, 1959, 6, p. 57. 
50 G. Polra, Documente ... ,1982, p. 256-257, doc. 219. 
51 Idem, Documente privitoare la storia oraşului Bucureşti (1594-182 1 ), Ed. 
Academiei R.P.R, 1961, p. 615-616, doc. 497 (mai departe Documente ... , 1961). 
·~ 2 C. Şerban, op. cit., p. 57. 
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1710
53 

; Maxi1n- 1 ianuarie 1713, care cumpără, cu 220 de galbeni, o 
prăvălie pe uliţa cea mare în rândul n1ărgelarilor54 şi, din nou, în 
173555 

; Ilie - 6 februarie 1735, 27 mai 174556 
; Tudor şi Petre - 1 

decembrie 173857 
; Ştefan- 1 mai 175358 

; Toma- 23 aprilie 176259
, 

tiu al lui Ilie mărgelarul, ajuns în rândul marilor negustori 
bucureşteni60 . 

Pentru a doua jumătate a secolului al XVIII-lea sunt cunoscuţi 
Anton, Fotache, Gheorghe, Stan ş. a. Ne oprim cu menţiunile 

documentare în secolul al XVIII-lea, majoritatea numelor citate 
aparţinând unor mici negustori. De altfel, în secolul al XIX-lea nu 
credem că se mai poate vorbi despre evidenta diversificare a 
activităţii negustorilor, dovadă fiind marile depozite de mărfuri, unde 
sute de vase din ceramică locală, sticlă şi faianţă provenind din 
diverse ateliere europene, sunt găsite împreună în pivniţele de pe 
străzile Blănari, Colţea, Soarelui, Stavropoleos, distruse în incendiul 
de la 1847. 

Primul atelier de sticlărie din Ţara Românescă ar putea fi 
localizat Ia Argeş, unde se presupune că a activat Voi cu sticlarul, la 
1618. Tot acolo, către 1675, mai apare un Ghioca sticlar61

. 

Pe la jumătatea secolului al XVII-lea mai funcţiona o sticlărie 
înfiinţată de domnitorul Matei Basarab. Localizarea sa la Câmpulung 
a fost sugerată de un document datat în anul 1644 şi scris în această 
localitate, adresat judelui Braşovului : "având Măria Sa Domnul 
nostru această sticlărie"62 . 

O manufactură de sticlă vestită în Tara Românească a 
' 

funcţionat la Târgovişte. Ea este menţionată de către cel care la 171 7 
semna Anton Maria del Chiaro, dascăl de limba italiană şi latină pe 
lângă domnii munteni : "cât despre fabrica de sticlă, se află una la o 
depărtare de două mile bune italiene de susnumita Târgovişte şi sticla 
de acolo este foarte străvezie şi curată, cu toate că-i de culoare 
albăstrie. Se aduce din Polonia sticlă de culoare mai albă, dar fiind 
plină de pete, nu se poate asemui cu cea fabricată în Ţara 

Românească. Boierii însă, ca şi străinii de altfel, cărora le dă mâna să 

53 G. Potra, Documente ... ,1961, p. 249, doc. 164. 
54 Ibidem, p. 251-252, doc. 167. 
55 Ibidem, p. 431-432, doc. 238. 
56 Ibidem, p. 240-341, doc. 250, p. 374-375, doc. 283. 
57 Ibidem, p. 356-357, doc. 261. 
5

!! L. Ştefănescu, Bucureşti MIM, X, 1981, p. 47. 
59 G. Patra, op. cir., p. 447-448, doc. 358. 
60 L. Ştefănescu, op. cir., p. 46. 
61 Şt. Olteanu, C. Şerban, op. cir., p. 203. 
62 Ibidem. 
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cheltuiască mult, cumpără cristal uri de tot felul, aduse de la Veneţia, 
prin Constantinopol, şi din Boemia, de unde sunt aduse de obicei de 
două ori pe an, de negustori care vin de la Lipsca"63

. 

Prezenţa unor ateliere de sticlărie în Bucureşti, în secolul al 
XVIII-lea64

, pare să fie confirmată de identificarea celor patru meşteri 
sticlari, ale căror nutne ne sunt cunoscute până în prezent din 
documente. 

Pentru completarea informaţiei docurnentare şi arheologice, 
au fost efectuate analize fizica-chimice asupra unora dintre obiectele 
descoperite în Bucureşti. Prin intermediul acestora se obţin 

caracteristici specifice atelierelor de sticlărie, care permit constituirea 
unor baze de date şi diferenţierea centrelor de producţie. 

Sticlele analizate au fost clasificate atât din punctul de vedere 
al originii materiilor prime (în principal al elementului vitrifiant -
silicea) cât şi a tehnologiei folosite. Astfel, se poate spune că sticla de 
la Radu Vodă şi sticlele probelor nr. 2 şi 3 de la Curtea Veche (Pl. 
211-2) provin din nisipuri care conţin aluminosilicaţi (conţinut ridicat .. 
de Ah03)

65
, spre deosebire de sticla de la Căciulaţi şi sticla probei nr. 

1 de la Curtea Veche (Pl. 114 ), care provin din nisipuri calcaroase 
(conţinut de Ca O mai ridicat). De asemenea, Sb (care poate acţiona şi 
ca opacifiant) din sticla de la Radu Vodă şi din sticlele nr. 2 şi 3 de la 
Curtea Veche indică o sursă diferită a nisipului. O origine diferită a 
materiilor prime o dovedesc sticlele de la Căciulaţi şi de la Curtea 
Veche- proba nr. 1 -prin concentraţiile diferite de arseniu (3,8 o/o la 
Căciulaţi şi 6,5 o/o la Curtea Veche) şi prin prezenţa Ti02 (urme) în 
sticla de la Căciulati. 

' 
În ceea ce priveşte reţeta folosită, sticla de la Radu Vodă se 

înscrie în categoria sticlelor sodi ce (cu un conţinut ridicat de Na20 şi 

unul redus de Ca0)66
. Sticla de la Căciulaţi şi sticla nr. 1 de la Curtea 

Veche aparţin categoriei sticlelor calco-potasice (conţinut ridicat de 
K20 şi CaO). Sticlele nr. 2 şi 3 de la Curtea Veche sunt sodice
potasice (conţinut redus de Ca O )67

. 

Reţeta sticlei cuprinde elementul vitrifiant, fondantul, 
stabilizanţii şi agenţii modificatori (coloranţi, opacifianţi). Aceşti 

constituenţi diferă în funcţie de tehnologia aleasă, de zonă sau de 
epocă. În timp, s-a renunţat la anumiţi compuşi în favoarea altora -

63 Călători străini despre ţările române, voi. VIII, 1983, p. 380. 
t>4 Şt. Oltcanu, C. Şerban, op. cit., p. 203, fără a preciza anul activităţii sau numele 
meşterului sticlar localizat de ci la Bucureşti. 
t>) Vezi raportul Si/CaO + MgO din tabelul l. 
66 M. D. Nenna, Rev d'Arch., 21, 1997, p. 84. 
67 Vezi rapoartele Na20/K20 şi K20/Na20 din tabelul nr. 1. 
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cum ar fi trecerea de la sticla sadică la cea potasică6M - sau la Sb, 
folosit ca agent decolorant al sticlei, în favoarea Mn, la începutul erei 
noastre69

. 

Prezenta oxizilor în concentratii diferite sau a anumitor 
' ' 

elemente ce apar ca impurităţi sunt indicatori ai reţetei folosite, 
precum şi ai sursei de materii prime. Dacă apar diferenţe în 
elementele introduse în nisip, înseamnă că este vorba despre o 
schimbare în sursa de materii prime (a nisipului) ; în unele cazuri 
(pentru obiecte provenind din aceeaşi zonă) acest lucru indică faptul 
că atelierul a funcţionat în perioade diferite70

. Bineînţeles că, atunci 
când vorbim despre sticla arheologică, trebuie luate în consideraţie şi 
anumite fenomene fizica-chimice care au loc în timpul şederii 

obiectului în pământ, cum ar fi pierderea substanţelor alcaline din 
sticlă prin hidra tare şi, ca urmare, îmbogăţirea în nisip silicios 71 sau 
opacifierea uşoară a sticlei, ce poate fi dată de straturile fine de silice 
hidratată de la suprafaţa sticlei. 

Cât priveşte descoperirile din Bucureşti, trebuie remarcat că 
pentru vasul de la Radu Vodă, cu o reţetă sadică şi cu foarte puţin 
potasiu, analizele sugerează că a fost lucrat în atelierele de la 
Murano, presupunere susţinută şi de cronologia sa mai timpurie 
(secolul al XVI-lea). 

O altă categorie frecvent întâlnită, îndeosebi printre 
decoperirile din contexte funerare, o constitUie candelele (Pl. 3/ !
exemplar descoperit într-un mormânt din secolul al XVIII-lea de la 
biserica Visarion Vechi72

). Aici trebuie făcută observaţia că ele se 
datează ceva mai târziu, în secolele XVII-XVIII, cronologie sprijinită 
şi de alte descoperiri din vecinătatea Bucureştiului, de la mânăstirea 
Cernica73 şi Poşta-Buturugeni74 . 

Analiza efectuată pe patru tipuri diferite de candele, dintre 
care trei găsite la Curtea Veche, indică o sticlă potasică, care prezintă 
analogii cu sticla germană din secolele XVII-Xvne5

. 

68 P. Kuisma-Kursula, J. Raisanen, H. Matiskainen, JGSt, XXXIX, 1997. p. 57. 
69 8. Gratuze, Rev. d'Arch., 18, 1994, p. 79. 
70 R. Djingova, 1. Kuleff, Archaeometry, 34, 1992, 1, p. 58. 
71 S. Ciepiela, Les verres provenant des fvuilles archeolvgiques ejfectuees li Plvck 
( 14e-J5~' siixles), în Annales du V~ll~ !'ongres International d'Etude Historique du 
Verre, Liege, 1981, p. 214-218. 
72 Mioara Turcu, P. 1. Cernovodeanu, arh. C. Marinescu, CAB, II, 1965, p. 306, 
unde sunt doar menţionate două candele de sticlă. 
73 Gh. Cantacuzino, G. Trohani. Cerc. Arh., IV, 1981, p. 213, fig. 6/5. 
74 Mioara Tu reu, CAB, IV, 1982, p. 246. 
75 P. Kuisma-Kursula, J. Raisanen, H. Matiskainen, op. cit., p. 62, descoperirile din 
aşezarea de la Spessart. 
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A vând în vedere numărul modest al probelor analizate, este 
hazardat să depăşim domeniul unor simple ipoteze de lucru. Referitor 
la candela de la Căciulaţi, rămâne totuşi o certitudine : tipul de vas şi 
reţeta potasică nu caracterizează atelierul de la Murano, realitate 
confinnată şi de colegul Marco Verita de la Stazione Sperimentale 
del Vetro, printr-o scrisoare din 7 iunie 1995, dar şi de studiile 

bl . 76 pu tcate . 
Extinzând aceste consideraţii şi asupra celorlalte candele 

analizate - respectiv cele de la Curtea Veche - credem că şi pentru 
acestea nu se mai poate vorbi de atelierul de la Murano. Producţia 
acestui atelier este, totuşi, reprezentată printre decoperirile 
bucureştene şi prin holul descoperit la Biserica Sf. Gheorghe Nou. 

76 Sticla - Revoluţie tehnică şi dezvoltare pe teritoriul românesc, Bucureşti, 1990, 

p.41 
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V ases en verre 
decouverts aupres de Curtea Veche (Ancienne Cour 

Princiere) 
de Bucarest (XVI-XIXes siecles) 

(resume) 

Les premiers renseignements concernant des decouvertes 
archeologiques aupres de lieu-dit Curtea Veche de Bucarest sant 
fournis par Dimitrie Pappasoglou, des le XIXe siecle. 

La constitution du Chantier de Fouilles Archeologiques en 
Bucarest, en 1953, a marque egalement le debut de la recherche 
archeologique systematique au lieu-dit Curtea Veche (Ancienne Cour 
Princiere) de la capitale roumaine. 

Les decouvertes les plus importantes, provenant des rues 
Soarelui, Blănari, 30 Decembrie, ont ete faites lors des annees 1953-
1954 et sant representees par des depâts mixtes de vases ceramiques 
et en verre, appartenant a des commen;ants de la premiere moitie du 
XIXe siecle. La conservation des depâts precites est due a 1' incendie 
qui, en 1847, a affecte en bonne partie le perimetre de Curtea Veche. 

Les plus anciennes decouvertes medievales sant des vases en 
verre trouves dans des tombes du XYie siecle. Des exemplaires de la 
premiere moi tie du XV le ont ete decouverts au pres de l 'eglise St. 
Gheorghe Nou, tandis qu'un vase biconique provient des environs de 
1 'eglisc Radu Vodă. 

Les autres vases en verre decouverts dans le perimetre de 
1' Ancienne Cour Princiere proviennent de contextes con fus du point 
de vue de 1' archeologie. A peu d' exceptions - un bol provenant de 
l'eglise Sf. Gheorghe Nou et un verre trouve dans le Passage 
Fran~ais, tous les deux attribues au XVIIe siecle - les autres objets 
proviennent des couches archeologiques des XVIII-XIXes siecles et 
on les a dates grâce a leur association a des ceramiques. 

Des renseignements supplementaires nous sant offerts par les 
documents ecrits de 1' epoque : le Prince Mihai Viteazul (1593-160 1) 
etait exempte du payement des taxes douanieres pour les verreries 
qu'il avait achetees a Venise, les produits des ateliers de Murano 
(verres, miroirs) etant presents sur le marche bucarestois jusqu'a la 
fin du XVIlle siecle. 

Au debut du XIXe siecle il y a des renseignements concernant 
des importations de verrerie de Yienne. 

A câte de la verrerie importee, presente dans les maisons des 
boyards, il y avait quantite de vases d' usage courrant, originaires des 
atclicrs de la Valachie, dant le plus connu se trouvait a Târgovişte. 
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Les analyses physico-chimiques effectuees ont mis en 
evidence des vases produits selon une recette sodique a bas contenu 
de potassium (le vase biconique de Radu Vodă), caracteristique de 
1' atelier de Murano. 

Parmi les vases les plus nombreuses - les veilleuses - les 
analyses ont indique une recette potassique, qui trouve des analogies 
dans la verrerie allemande des XVIl-XVIIIes siecles. 
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TABELUL 1 

-
Vas biconic Vas biconic 
Radu Voda Radu Vodă 

Sec XV I Sec XV I 
(fu nd vas) (umar) 

-- --- - -
Si 0 2 o · /'o 58 .5 74 --
Ah01% 

=- -- 5.4 5.5 
Fe201 % 15 O. -

a20 % 9 .5 8 .9 
-

K20 % ].4 3 .6 
-

Ca O % 1.5 1.8 
- - -

:v!gO % 2 .7 
.., _, 

l'vlnO % 
-
500 ppm 0 .3 

SnO 1Yo 0.45 0 . 1 

Sb20~ Ql?lll 150 ppm 1 00 ppm 
l3a0 0/ o 1 ] 0 .4 
As20.1 % ----
Ti02 % 
Pb O ppm 300 ppm o 

-
As % 
----
La 
------- --· 
Si 13.9 1\4 
Ca O 
M__gO 

--- -
Na20 2.79 2,47 
K20 
- -
K20 0.35 0,40 
\Ja20 

72 

Ca ndela 
Caciu lati 

Sec 
XV III 

68 --
1.6 

0 .25 

0 .2 
16 .6 
13 

0 .35 

0.4 
0 . 11 

0 . 1 
3 .8 

200 ppm 

\09 

-
0,0 1 

1 

--
8] 

-t-- --, 1. Candela 2 . Candela 1 3. l'a ndela 
\ 'cehe 

X\ ' 11 -
Curtea Veche Curtea Veche 1 Curtea 

Sec XV II - Sec XV II - Sec , 
XV III XV III 1 X\ , II I 

-1-- -----~- -
67 66 .5 67 

- 1-----

2 5.6 ~ -------- ---- f- -
0 .3) 

1. 2 
-

13 .5 

12 
1 

0 .3 

0 .22 

0 .] 

6 .5 

5. 15 

0 ,08 

Il .25 

0.40 () _ 
--- - f- -

6.4 1 () 
---

9.3 i ::) 
- j.-. ----

7 

2.5 -L = 
2.5 2 

-----o.4~~- i -o 
' ) 

-
-1 0 

0 .35 1 o .. ) 
100 ppm go l 

0 .25 o 
---- -

--1- - --
' 

4 .8 -t 
Urme lli"l 

--1--- ---- - ~ - ---
1 3.3 12 

1 

---· --
0.68 O. 

.. - - -- ---~'--- --

ne 
l) 

1.45 1 11 1 .. 

i 
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Fig. 1 Planul săpăturilor din sectorul Curtea Veche 
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1 2 3 

5 

Plansa 1. Vase de sticla descoperite pc str. Soarelui nr. 7 (1-2), str. Blanari nr. 1 O (3--1), Piata 
de Flori (5) si Curtea Veche (6). 
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Ceramica descoperită la Hanul Constantin Vodă 

Anca Păunescu 

Materialul ceramic rezultat din cercetările arheologice de 
salvare întreprinse la Hanul Constantin Vodă se prezintă în stare 
fragmentară şi destul de amestecat pentru a se putea stabili o 
încadrare cronologică în funcţie de relaţia stratigratică a complexelor. 

Din mulţimea fragmentelor recoltate putem reconstitui, 
oarecum, formele caracteristice, predominante ale ceramicii de uz 
nesmălţuită, ale ceramicii smălţuite şi ornamentale şi se pot formula 
unele observaţii cu privire la evoluţia unor forme sau a tehnicilor de 
modelare şi decorare pe durata secolelor XV -XVIII, chiar până în 
primul sfert al secolului al XIX-lea. 

Pe lângă fragmentele ce aparţin categoriei ceramicii locale 
s-au descoperit, într-o proporţie redusă, fragmente mărunte ce provin 
de la diverse forme ale unor ·recipiente din porţelan sau faianţă 
orientală, produse ale marilor centre din Iznic, Kutahya, Damasc, 
Constantinopol, sau ale renumitelor manufacturi de ceramică din 
Europa, datate în secolele XVII-XIX. 

Pentru început, precizăm că întregul repertoriu al formelor 
vaselor îşi găseşte analogii în ceramica epocii medievale descoperită 
şi în alte puncte, cercetate arheologic, de pe raza oraşului Bucureşti, 
fie în apropierea Hanului, la Curtea Veche, biserica Sf. Dumitru
Poştă, Piaţa de Flori, biserica Mihai Vodă, sau mai depărtate la 
mănăstirea Văcăreşti, biserica Radu Vodă, Foişorul Mavrocordaţilor, 
sau Biserica Visarion 1. 

Caracteristicile generale comune ale ceramicii atestă 

existenţa unor centre de olărie adaptate nevoilor oraşului, care 
prezintă unele aspecte proprii ce deosebesc produsele lor de cele ale 
olari lor din alte centre urbane ale Ţării Româneşti2 . 

În stadiul actual al cercetărilor, prezentarea formelor 
ceramicii medievale este, de obicei, împărţită în două mari categorii : 
ceramica de uz comun, nesmălţuită şi ceramica smălţuită, în care se 
includ şi formele ceramice cu funcţionalitate omamentală. 

1 Bucureştii de odinioară în lumina sâpâturilor arheologice, sub red. Prof. I. 
Ionaşcu, Bucureşti, 1959, p. 126-127, 157-160; Panait I. Panait, CAB, 1, 1963, p. 
143-148 ; C. Ţico, CAB, III, 1981, p. 242, 246, 267-268 ; Panait 1. Panait, A. 
Ştefănescu, M. Lancuzov, CAB, III, 1981, p. 290. 
2 L. Chiţcscu ct alii, CercArh, III, 1979, p. 218-225 ; 1. Cândea, Brăila. Origini şi 
evoluţie pânâ la jumătatea secolului al XVI-lea, Brăila, 1996, p.265-272. 
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Din analiza ceramicii descoperită la Hanul Constantin Vodă 
reiese că unele forme ale categoriei ceramicii de uz comun se 
păstrează pe o durată mai mare, dar decorul realizat prin incizie sau 
cu angobă albă va fi înlocuit cu decorul cu smalţ de diferite culori. 

Repertoriul formelor ceramice 
l. Ceramica de uz comun a fost lucrată din pastă tină, 

nisipoasă, mai rar amestecată cu pietricele mărunte, cu pulbere de 
mică. În urma arderii, pereţii vaselor au căpătat culoarea roşie 
cărămizie sau roşu-brun. Arderea este în general oxidantă, dar multe 
fragmente prezintă fie miezul cenuşiu, tic suprafaţa interioară a 
vasului de culoare cenuşie, mai ales în cazul acelor recipiente de mari 
dimensiuni, care au pereţii mai groşi. Mai menţionăm că majoritatea 
fragmentelor păstrează urme de ardere secundară intensă, rezultate în 
urma folosirii îndelungate a vaselor pentru prepararea hranei. 

I. 1. Oala cu toartă de diferite dimensiuni este forma 
ceramică caracteristică olăriei româneşti din spaţiul carpato
dunărean3. 

Din punct de vedere cantitativ al fragmentelor recoltate, 
această formă predomină atât în inventarul arheologic din nivelul de 
locuire anterior hanului, cât şi în nivelele legate de existenţa sau 
abandonarea acestei construcţii. Fragmentele descoperite în 
umplutura complexelor cercetate, care au precedat existenţa hanului, 
sau în straturile de nivelare, se datează pe o durată mai lungă, 

începând din a doua jumătate a secolului al XV -lea şi până în prima 
jumătate a secolului al XVII-lea. Analogii apropiate pentru 
încadrarea cronologică a acestora le găsim atât în inventarul 
descoperirilor arheologice efectuate în punctele Curtea Veche sau 
Biserica Sf. Gheorghe din Bucureşti, sau în alte centre din Ţara 
R ~ ~4 

omaneasca . 
Oalele cu toartă au corpul piriform sau cu umerii larg 

rotunjiţi, iar diametru! gurii este mai mare decât diametru! bazei. 
Toarta se prezintă ca o bandă lată, ovală în secţiune, uşor 

supraînălţată, brusc arcuită, care se prinde sub muchia buzei şi sub 
zona de maximă arcuire a peretelui vasului. Profilul buzelor prezintă 
mai multe variante : fie cu buza scurtă, foarte puţin evazată şi uşor 

arcuită spre interior, cu n1uchia rotunjită, fie cu buza înaltă, dreaptă 

3 C. Nicolescu, P. Petrescu, Ceramica românească tradiţională, Bucureşti, 1974, p. 
32. 
4 L. Chiţescu et alii, op. cit., p.219, fig.11/1,4; Gh. Cantacuzino, G. Trohani, 
CercArh, III, 1979, p. 294, fig. 17 Il ,5 : Gh. 1. Cantacuzino, CercArh, III, 1979, p. 
440. 
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sau evazată, cu muchia subţiată, rotunjită sau teşită oblic, sau 
orizontal (Pl. II. 3-4. 7-9, 34). Sub buză, gâtui vasului este scurt, 
subliniat cu o şănţuire tnai mult sau mai puţin pronunţată, după care 
se dezvoltă umărul vasului, larg arcuit, arcuire ce corespunde 
diametrului maxim al recipientului. În toate cazurile, fundul vasului 
este drept şi deseori se poate observa pe suprafaţa lui, imprimată în 
pasta crudă, urma sforii cu care a fost desprins de pe roata olarului. 

Decorul se prezintă în mai multe variante de realizare şi de 
repartizare pe suprafaţa exterioară a buzei sau pe umerii şi pereţii 

vasului. Pentru oalele cu toartă, ce aparţin nivelurilor datate din a 
doua jumătate a secolului al XV -lea şi în secolul următor, decorul 
incizat sub forma a 1-3 linii paralele, orizontale îl întâlnim dispus pe 
suprafaţa exterioară a buzei, uneori imediat sub muchia ei, alteori la 
mijlocul suprafeţei muchiei. Decorul realizat din linii paralele 
orizontale, trasate cu angobă albă, de diferite grosimi, era aplicat atât 
pe suprafaţa exterioară a buzei cât şi la baza gâtului, deasupra 
umărului, sau în zona de maximă arcuire a pereţilor oalei. Spre 
sfărşitul secolului al XVI-lea şi începutul celui următor observăm că 
fascicolele de linii paralele sau spirale sunt de asemenea realizate cu 
angobă albă şi acoperă o suprafaţă mai mare pe peretele oalei, uneori 
chiar şi pe suprafaţa exterioară a buzei. Mai amintim, tot cu privire la 
variantele de decorare, şi cele câteva buze teşite orizontal, decorate 
cu dungi scurte, paralele, trasate cu angobă albă, iar în unele cazuri 
această manieră de decorare se extinde şi pe partea superioară, arcuită 
a torţii (Pl. Il 1 O, 17, 21 ). 

Pe parcursul secolelor XVII-XVIII calitatea pastei se 
schimbă din punct de vedere a tehnicii de preparare. Lutul amestecat 
cu degresant din nisip fin cernut, pietricele rare, mărunte şi urme de 
scoici foarte fin pisate capătă un aspect mai compact, mai omogen. În 
urma arderii, pereţii mai groşi au miezul de culoare cărămiziu-roz sau 
cenuşiu deschis. Profilul oalelor cu toartă se modifică foarte puţin, 
astfel că vom întâlni şi forme de dimensiuni mari, cu corpul ceva mai 
rotunjit, cu pereţii şi fundul mai gros, iar pe suprafaţa interioară a 
pereţilor se observă coaste bine profilate, realizate în momentul 
modelării la roata rapidă. Torţile, arcuite brusc,.au secţiune aproape 
lamelară, cu muchiile rotunjite. 

Din punct de vedere al evoluţiei decorului, constatăm un 
proces de generalizare a folosirii smalţului de culoare verde închis, 
oliv sau brun. Cele mai multe fragmente au marginea buzei acoperită 
cu o peliculă de smalţ subţire, inegal aplicată, care se întindea şi pe 
partea superioară a torţii. În alte cazuri suprafaţa exterioară a acestor 
recipiente este acoperită până la jumătate din înălţimea vasului cu un 
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strat de smalţ verde, iar pe umăr sunt desenate spirale trasate cu smalţ 
de culoare oliv. În zona de maximă hambare a vasului se trasau, tot 
cu smalţ de culoare oliv, 3-5 fascicole de linii paralele orizontale. 
Jumătatea inferioară a vasului este şi ea uneori acoperită cu angobă 
albă până spre linia fundului. Indiferent de dimensiunile vaselor, 
aproape pe toate fragmentele se observă că suprafaţa interioară a 
vaselor a fost acoperită cu o peliculă subţire de smalţ verde sau brun 
deschis. 

1. 2. Ulcica este o variantă, de mai mici dimensiuni, dar cu 
profilul asemănător formei ceramicii mai sus descrisă. Mulţimea 

fragmentelor, din păcate neîntregibile, predomină în inventarul 
nivelurilor de locuire datate în secolul al XVIII-lea. Ulcelele prezintă 
gura largă, pereţii arcuiţi cam la jumătate din înălţimea vasului, 
fundul drept. De regulă, buza este scurtă, uşor răsfrântă în exterior, 
triunghiulară în secţiune, sau cu marginea lăţită şi şănţuită, având 
muchia superioară subţiată şi rotunjită uşor, iar muchia inferioară 
bine marcată, ca un prag. Profilul acestor recipiente aminteşte pe cel 
al oalelor borcan sau al oale lor cu toartă din secolul al XIV -lea, 
descoperite la Basarabi, Zimnicea, Coconi5

• Ulcelele din secolul al 
XVIII-lea au însă pereţii mai groşi şi prezintă, pe suprafaţa interioară 
a lor, coaste, de la umăr până spre fund sau numai în registrul 
inferior. Toarta este plată, cu muchii rotunjite şi se prinde de sub 
marginea buzei şi în zona de maximă bombare a peretelui vasului. 
Suprafaţa exterioară a pereţilor era acoperită în întregime cu angobă 
albă, iar suprafaţa interioară şi muchia buzei cu smalţ verde închis. 

1. 3. Oala cahlă, ca formă a ceramicii medievale, începe să 
fie prezentă, în cursul secolului al XVI-lea, aproape în toate aşezările 
urbane importante, dar şi în cadrul mănăstirilor, atestând răspândirea 
sobelor de teracotă6 . 

Ea era confecţionată dintr-o pastă fină, compactă, degresată 
cu mult nisip cemut fin. După tnodelare, suprafeţele vaselor lucrate 
din această pastă erau uniformizate cu o angobă subţire, obţinută din 
argilă curată dizolvată în apă, care a aderat ca o pojghiţă. În urma 
arderii, pereţii oalelor-cahlă au căpătat culoarea cărămiziu-gălbui sau 
gălbuie. În general, această formă ceramică, lipsită de decor, are 
corpul tronconic, cu diametru! gurii mult mai mare decât cel al 
fundului. Buza era teşită on.lontal sau puţin oblic, muchii pronunţate. 

5 E. Busuioc, D. Vâlceanu, SCIV A, 27, 1976, p. 498, fig. 1/3, 7, p. 500, fig. 3/1 ; 
N. Constantinescu, Coconi. Un sat din Câmpia Română În epoca lui Mircea cel 
Bătrfn, Bucureşti, 1972, p. 248, pl. XIV /1,3. 
6 L. Chiţescu et alii, op. cit., p. 221, fig. 1211 ; idem, CercArh, IV, 1981, p. 136, 
fig. 10/2 ; Panait 1. Panait. CAB, II, 1965, p. 251, fig. 11/ l. 
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La baza buzei, peretele vasului prezintă o scurtă arcuire spre exterior, 
după care peretele se continuă drept, oblic spre linia fundului (Pl. II, 
1-2, 6, 17, 35). 

De multe ori şi la această formă de vase se observă, pe 
suprafaţa interioară, coaste realizate în timpul modelării la roată, 

îndeosebi la exemplarele de dimensiuni mai mari, descoperite mai 
ales în inventarul complexelor ce aparţin secolului al XVII -lea (Pl. I, 
31 ). 

Variantele acestei forme de recipient diferă în funcţie de 
dimensiuni, de înălţimea buzelor, de forma muchiei buzelor şi după 
gradul de arcuire a umărului vasului. 

Pentru exemplarele ce aparţin secolelor XVII-XVIII 
menţionăm câteva fragmente decorate cu striuri paralele, orizontale, 
incizate pe suprafaţa exterioară a buzei sau cu dungi trasate cu vopsea 
albă. 

Cele mai numeroase fragmente s-au găsit în nivelurile de 
umplutură ale locuinţelor cu beci, dar şi în straturile de nivelare 
anterioare momentului construirii hanului. 

1. 4. Cana (pahar) cu toartă şi cu picior projilat este o 
formă relativ cunoscută în repertoriul ceramicii medievale din Ţara 
Românească, încă din secolul al XIV -lea la Curtea de Argeş, 

Basarabi, Târgovişte, Vodiţa7 . Fragmentele descoperite ne permit 
reconstituirea profilului acestor vase, a căror înălţime varia între 15 
cm - 20 cm, precum şi a variantelor ce diferă în funcţie de forma şi 
înălţimea piciorului. Aceste recipiente erau lucrate dintr-o pastă fină, 
compactă, cu foarte puţin nisip sau pulbere de 1nica în compoziţie. 
După modelare, vasele au fost acoperite pe ambele feţe, cu slip 
roşcat-deschis sau roşu-brun. Toate fragmentele atestă folosirea 
procedeului de ardere oxidantă, de bună calitate. 

Aceste forme de vase prezintă buza scurtă, evazată, cu 
muchia subţiată. Un singur fragment provine de la un vas ce avea 
gura lobată în partea opusă torţii (Pl. I, 18). De obicei, diametru! gurii 
este apropiat sau egal cu diametru} maxim al vasului. Linia de 
demarcaţie între buză şi corpul vasului este sugerată printr-o slabă 
şănţuire (Pl. II, 27). Piciorul tronconic, cu înălţimi diferite, are baza 
plată sau, în unele cazuri, ca o placă discoidală (Pl. II, 20, 25-26, 29-
30). Toarta, cu secţiune ovală, slab arcuită, se prindea sub muchia 
buzei şi sub zona de maximă arcuire a peretelui vasului. 

7 N. Constantinescu, Curtea de Argeş 1200-/400. Asupra începuturilor Ţării 
Romdneşti, Bucureşti, 1984, p. 128, 130, fig. 57/2-3 ; E. Busuioc, D. Yâlceanu, op. 
cit., p. 501, fig. 411 ; 8. Slătineanu, Ceramicu feudalâ româneascâ, 1958, p. 66 ; 
Gh. 1. Cantacuzino, loc. cit. 
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Pentru exemplarele mai vechi decorul era realizat din linii şi 
pete de angobă albă. Exemplarul cu gura lobată era decorat pe umăr 
cu un şir de alveole slab imprimate în pasta crudă, sub care a fost 
trasată o linie uşor incizată (Pl. 1, 8). Mai târziu se va folosi decorul 
cu smalţ verde sau cafeniu, aplicat pe buza vasului şi cu angobă albă 
care acoperă întreaga suprafaţă a vasuiui. Majoritatea fragmentelor au 
fost descoperite în nivelurile de locui re din secolele XV -XVI, 
anterioare construirii hanului. 

1. 5. Ceaşca cu toartă este o formă de vas pentru băut, de 
mtct dimensiuni. Această formă este prezentă în ceramica 
românească începând din secolul al XIV -lea8

. Cele câteva fragmente, 
neîntregibile, care aparţin acestei forme, au fost lucrate dintr-o pastă 
asemănătoare cu cea a oalelor cu toartă. Ceştile cu toartă aveau buza 
foarte scurtă, subţiată, puţin evazată în interior, cu muchia rotunjită, 
pereţii vasului erau arcuiţi sau carenaţi, cu piciorul scurt, profilat, şi 
cu diametru! mult mai mic decât diametru! buzei sau al corpului. 
Toarta, ovală sau chiar rotundă în secţiune, era uşor supraînălţată. 
Decorul fragmentelor descoperite în nivele de locuire datate în cursul 
secolelor XV -XVI era realizat prin trasarea a 2-3 linii paralele 
incizate pe umărul vasului, uneori acoperite cu pete de smalţ, dispuse 
şi pe muchia buzei sau pe suprafaţa torţii. În cursul secolelor XVII
XVIII această formă de recipient prezintă un corp globular, cu fundul 
plat. Suprafaţa interioară este acoperită integral cu smalţ monocolor 
iar suprafaţa exterioară este acoperită până aproape de linia fundului 
cu angobă albă. 

1. 6. Ulcioarele, aceste forme de vase amforoidale, folosite 
îndeobşte pentru păstrarea şi transportul lichidelor, sunt bine 
cunoscute în repertoriul ceramicii medievale româneşti, încă din 
secolul al X-lea, sub mai multe tipuri ce îşi au sorgintea în olăria 

~ " . 9 romana tarzte . 
Fragmentele recoltate din nivelele de locuire anterioare 

ridicării hanului aparţin recipientelor cu corpul zvelt, piriforn1, cu 
gâtui cilindric şi cu o singură toartă. Toarta se prindea la jumătate din 
înălţimea gâtului sau mai aproape de buză şi în zona de maximă 
bombare a pereţilor. Alteori, pentru a consolida prinderea torţii de 
gâtui vasului a fost aplicat un brâu subţire din pastă ceramică, ce se 
prezintă ca o muchie foarte r~l:efată sau decorată cu crestături oblice. 
La rândul ei, toarta, ovală în secţiune, goală în interior, are aplicată pe 

11 E. Busuioc, D. Vâlceanu, op. cit., p.501, fig. 4/4, p.503, fig 6 ; 1. Barnea, 
Materiale, IV, 1957, p. 234, fig. 14/4; Gh. Cantacuzino, G. Trohani, CercArh, IV, 
1981, p. 214, fig.7/l-3, 8; L. Chiţescu et alii. op. cit., p.133, fig.8/2-3. 
9 C. Nico1escu, P. Petrescu, 1974, p. 32-33. 
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suprafaţa exterioară o pastilă din lut, perforată, cu rolul de a facilita 
scurgerea apei atunci când ulciorul este înclinat. Aceste vase au fost 
lucrate dintr-o pastă fină, bine arsă, de culoare roşu-cărămiziu, uneori 
acoperită cu slip de culoare roşu închis. Alte ulcioare, cu o singură 
toartă, au pe umărul vasului, în partea diametral opusă tot1ii, un cioc 
de scurgere, de formă tronconică, alungită, cu vârful uneori puţin 
arc uit. 

Dacă până la începutul secolului al XVI-lea decorarea 
ulcioarelor se realiza prin trasarea unor linii lustruite în reţea, pe 
corpul vasului 10

, a unor linii paralele incizate sau trasate cu angobă 
albă şi cu pete de aceeaşi culoare, în perioada unnătoare, în tehnica 
decorării începe să fie des folosită combinaţia de smalţ de culori 
diferite cu cea de vopsea albă sau roşie, aplicată cu cornul (Pl. II, 2, 
4 ). Începând din secolul al XVII-lea se generalizează maniera de a 
acoperi cu smalţ monocrom jumătatea superioară a recipientului, iar 
mai târziu aceasta va fi acoperită integral cu smalţ de culoare verde 
închis. 

Singurul exemplar întreg de ulcior cu o singură toartă, 

descoperit în cercetările noastre, este lipsit de decor. Acest recipient a 
fost lucrat dintr-o pastă cu mult nisip în amestec, bine arsă, de culoare 
gălbui-roşcat. Gâtui subţire, uşor tronconic, nu este prea înalt şi are 
buza foarte puţin îngroşată cu muchia lobată. Forma corpului este 
aproape sferoidală, cu fundul plat, profitat. Toarta slab arcuită se 
prinde aproape la n1ijlocul înălţimii gâtului şi în zona diametrului 
maxim. Fragmentele de ulcioare ce aparţin secolului al XVIII-lea 
arată că forma acestora diferă foarte puţin în comparaţie cu cea 
cunoscută în secolele anterioare. Toarta sau cele două torţi simetrice, 
plate, cu marginile alveolate, se prind în zona mediaaă a vasului şi în 
zona de maximă arcuire a pereţilor. Compararea materialului ceramic 
ce aparţine secolului al XVIII-lea descoperit la Hanul Constantin 
Vodă cu materialul ceramic din aceeaşi perioadă, rezultat din 
cercetările arheologice de pe raza oraşului Bucureşti, arată că acest 
ultim tip de urcior reprezintă o formă unică, de mare serie, care va 
intra în tradiţia ceramicii populare de mai târziu. 

1. 7. Castronul este o formă a ceramicii de uz, reprezentată 
doar prin câteva fragtnente neîntregibile, lucrate din pastă roşie 
cărămizie, fină, preparată cu multă mica în amestec. Din analiza 
fragmentelor recoltate reiese că aceste vase aveau buza teşită 
orizontal, cu o muchie groasă, trasă oblic spre exterior, sau teşită 

10 Panait 1. Panait. op. cit .. p. 263, fig. 21 ; L. Chiţescu et alii. CercArh, III, 1979. 
p. 221' fig. 12/(>. 
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drept, vertical. Pereţii erau drepţi, evazaţi, sau cu o muchie bine 
profilată în exterior. Decorul este simplu, alcătuit din striuri 
orizontale, paralele sau în val, slab incizate. Doar un singur fragment 
prezintă pe suprafaţa interioară a buzei un decor sub forma unei linii 
simple în val, incizată (Pl. 1, 7). Analogii pentru formă şi decor 
întâlnim în ceratnica ce aparţine secolelor XIV -XV, descoperită la 
Târgovişte sau Curtea de Argeş 11

, dar în cursul secolelor următoare 
constatăm generalizarea decorului cu smalţ monocrom sau cu mai 
multe nuanţe aplicate sub formă de linii sau pete, dezordonat dispuse. 

1. 8. Capacele pentru recipientele folosite la prepararea 
hranei sunt reprezentate prin foarte puţine fragmente, lucrate din 
pastă fină, bine arsă, de culoare roşcat cărămizie. Ele au corpul 
tronconic cu o toartă, ovală în secţiune. Un singur fragment este 
decorat pe suprafaţa exterioară cu un motiv compus dintr-o linie în 
val, incizată, şi a unor alveole puţin adâncite în pasta crudă, 

repartizate aproape de marginea bazei capacului. Acest fragment 
aparţine nivelului de locuire datat în secolul al XVI-lea, anterior 
construirii hanului. 

1. 9. Sfeşnicele sunt forme ale ceramicii medievale mai rar 
întâlnite şi de multe ori fragmentele acestei forme sunt confundate cy 
fragmentele de capace. Sfeşnicele au, în general, corpul tronconic, 
relativ înalt, gol în interior, cu baza lată sprijinită pe o tăviţă cu 
marginile ridicate vertical sau oblic şi o toartă scurt arcuită care se 
prinde de zona mediană a corpului şi de .marginea suportului-tăviţă. 
Cele câteva fragmente descoperite sunt lucrate din pastă de bună 
calitate, decorate cu angobă albă şi cu pete de smalţ, de diferite 
culori. 

1. 1 O. Tigaia cu coadă şi cu trei picioare este şi ea o formă 
de recipient mai rar întâlnită în inventarul ceramic al altor aşezări 
rurale sau urbane şi era folosită la prepararea hranei. Corpul vasului 
are o formă tronconică, cu diametru} gurii mai mare decât al bazei. 
Corpul se sprijinea pe trei picioare scurte, tronconice. Toarta 
orizontală este scurtă, tubulară şi se prinde de peretele vasului, 
imediat sub marginea buzei teşită orizontal. Cele câteva fragmente 
descoperite prezintă un decor pe suprafaţa interioară şi pe muchia 
buzei sub forma unei pelicule subţiri de smalţ verde sau brun deschis. 
Cea mai apropiată analogie, care ajută la încadrarea cronologică a 

11 P. Diaconescu, C. Ionescu, Materiale, 1979, p. 359 ; N. Constantinescu, op. cir., 
p. 134, fig. 62/3. 
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acestei forme de recipient în secolul al XVIII-lea, este exemplarul 
întreg descoperit la Curtea Veche din Bucureşti 12

• 

1. 11. Puşculiţele, sparte intenţionat după ce au fost folosite, 
au fost lucrate din pastă fină, arsă brun-roşcat, cu pereţii groşi. Ele 
erau de mici dimensiuni şi aveau o fom1ă sferică sau bitronconică, 
rotunjită, sprijinită pe o bază rotundă, scundă, plată, uşor profilată. 
Uneori corpul era decorat cu câteva dungi de angobă albă, trasate 
paralel, orizontale. Piese asemănătoare au fost descoperite şi în alte 
zone cercetate arheologic din Bucureşti şi par să fi fost folosite 
frecvent în cursul secolelor XVIII-XIX 13

• 

II. Ceramica smălţuită şi ornamentată este considerată, în 
general, un produs de lux, propriu mai ales mediului urban, curţilor 
boiereşti şi mănăstirilor. În toate aşezările cercetate ea apare într-o 
proporţie mai mică faţă de cea nesmălţuită. În cazul nostru, s-a 
constatat că, din punct de vedere cantitativ, mai mult de jumătate din 
numărul fragmentelor ceramice descoperite îl reprezintă fragmentele 
smălţuite, din păcate neîntregibile. În cadrul acestei categorii 
ceramice predomină fragmentele ce provin, mai ales, de la formele 
recipientelor deschise şi scunde, acoperite cu smalţ pe toată suprafaţa 
interioară şi pe suprafaţa exterioară doar pe margine, sau de la forme 
puţin înalte, smălţuite pe ambele feţe. 

II. 1. Străchinile smălţuite cu decor sgrafittat sau aplicat sunt 
reprezentate printr-un număr apreciabil de fragmente descoperite în 
nivelele de locuire ce aparţin secolelor XV -XVI, existente anterior 
construirii hanului. Ele au fost lucrate dintr-o pastă ceramică foarte 
fină, bine arsă, de culoare cărămiziu deschis. Aceste forme au corpul 
tronconic, sprijinit pe un picior inelar iar buza este trasă oblic în 
exterior. 

Înainte de acoperirea cu smalţ, pe suprafaţa interioară a 
vaselor s-a incizat desenul decorului şi s-a aplicat un strat subţire din 
pastă albă.De multe ori, decorul central este sub forma unui medalion 
rotund sau a unei rozete. În jurul acestui medalion, pe peretele 
strachinii până spre buză sunt aplicate alte motive decorative cum ar 
fi fascicole de linii paralele, împletituri de ghirlande sau triunghiuri 
dispuse cu vârfurile în jos, spre motivul decorativ central. Se poate 
observa că în privinţa decorului predomină combinaţia dintre 
motivele geometrice şi cele vegetale, redate într-o gamă largă de 
variante şi colorate cu nuanţe diferite de smalţ. Analogii în privinţa 
formei şi a decorului, care ajută la încadrarea cronologică a acestor 

12 Bucur(!ştii ... pl. CXIII/12. 
1
' Ibidem, p.l63-l64, fig. 59. 
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piese, se găsesc în inventarul descoperirilor arheologice de la 
Bucureşti, Brăila, Oraşul de Floci 14

. 

Pe fragmentele de străchini, recoltate din nivelele de locuire 
ce aparţin secolelor XVII-XVIII, fondul predominant aplicat este cel 
al smalţului de culoare deschisă, galben sau oliv, cu pete de smalţ, de 
culoare închisă, aplicate dezordonat peste desenul geometric. Profilul 
vasului este modificat prin înlocuirea piciorului inelar cu un fund 
plat, puţin înalt şi profitat. Exemplare asemănătoare s-au descoperit 
nu numai pe raza oraşului Bucureşti dar şi în alte centre urbane din 
T R A -IS ara omaneasca · . 
' 

Il. 2. Farfuriile sunt, de asemenea, forme de recipiente 
deschise, întinse, cu pereţii oblici, cu buza lată, cu marginea teşită 
oblic, vertical sau vălurită. O uşoară muchie pe suprafaţa interioară a 
vasului marchează baza buzei faţă de peretele propriu-zis al farfuriei. 
Corpul acestora se sprijinea pe picior inelar sau pe un fund plat, 
profilat Pasta ceramică, calitatea arderii, tehnica de aplicare a 
smalţului sunt asemănătoare cu cele întâlnite la străchini. Repertoriul 
decorativ cuprinde şi de astă dată îmbinarea motivelor geometrice 
(ove, cercuri, triunghiuri, spirale) cu motivele vegetale (ghirlande de 
frunze, flori, rozete) şi pete multicolore de smalţ. 

Din a doua jumătate a secolului al XVII-lea şi pe parcursul 
celui următor, fragmentele provenite de la farfurii predomină în 
comparaţie cu cele ce provin de la străchini. Tot pentru această 
perioadă observăm că în tehnica decorării farfuriilor, care-şi 

păstrează profilul cunoscut în secolele anterioare, începe să 

predomine smalţul de culoare galbenă ca fond, peste care a fost 
aplicat motivul decorativ compus. Se mai poate constata că uneori se 
renunţă la smălţuirea completă a suprafeţei interioare şi pe pasta arsă 
de culoare cărămiziu deschis sau cărămiziu-gălbui, decorul este 
realizat din dungi paralele combinate cu spirale trasate cu vopsea albă 
sau roşie, acoperite inegal cu pete de smalţ diferit colorate. 

II. 3. Castroanele sunt tot recipiente deschise, relativ înalte. 
Ele au fundul plat, cu o muchie profilată, pereţii se ridică drept, 
evazaţi sau foarte puţin arcuiţi, cu marginea foarte scurtă, rotunjită. 
Suprafaţa interioară şi parţial cea exterioară era acoperită cu smalţ 
monocrom. Uneori, peste acest fond au fost trasate, cu smalţ verde 
deschis sau galben, cercuri concentrice sau alternate cu linii în val. 

14 Ibidem, pl. CI, CX/3 ; 1. Cândea, op. cit., p. 265-272, fig. 39-46 ; L. Chiţescu et 
alii, loc. cit. 
15 A. Păuncscu, CcrcArh, XI. 1998. 1, p. 180-185. 
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II. 4. Paharele cilindrice, smălţuite cu nuanţe multicolore pe 
ambele feţe, sunt forme noi caracteristice ceramicii din secolele 
XVII-XVIII. Aceste forme de vase, de înălţimi diferite (7 cm - 14 
cm), au fundul plat, uneori cu o muchie profilată urmată de o slabă 
şănţuire la baza peretelui vasului. Pereţii nu erau întotdeauna verticali 
ci prezentau o uşoară modificare prin îngustarea diametrului vasului 
în zona mediană a înălţimii, sau în zona gâtului, de unde pornea 
brusc, puţin evazată, buza scurtă cu marginea rotunjită sau subţiată 
spre exterior. Unele fragmente sunt decorate pe suprafaţa exterioară 
cu 2-3 linii paralele,incizate, plasate fie la sub linia gâtului, fie la 
jumătate din înălţimea vasului. 

Numărul relativ mare al fragmentelor ce aparţin acestei forme 
ceramice este motivat, dacă avem în vedere funcţionalitatea 

construcţiei, aceea de han în incinta căruia existau şi cârciumi. 
II. 5. Discurile ornamentale cu brâuri concentrice, decora te cu 

crestături, ca şi discurile cu umbo central dezvoltat, smălţuite sau 
nesmălţuite, sunt forme ceramice folosite în decorarea faţadelor 

exterioare ale bisericilor încă din secolul al XIII-lea în Tara , 

Românească, sub influenţa arhitecturii religioase bizantine din 
Balcani. Pe durata secolelor XIV -XVII, folosirea lor se 
generalizează, încât devin forme comune, ce pot fi frecvent întâlnite 
în inventarul descoperirilor arheologice ce aparţin cronologic acestei 
perioade. 

Cele trei fragmente descoperite aparţin tipului clasic de disc 
omamental cu 2-3 brâuri concentrice nesmălţuite 16 (Pl. II, 22). Un 
singur fragment aparţine formei de disc omamental cu un umbo 
sferic, parţial acoperit cu smalţ verde, asemănător pieselor de acest 
gen care împodobesc turla bisericii Stelea din Târgovişte, ctitorită în 
secolul al XVII-lea de Vasile Lupu 17

, sau alte biserici ridicate în 
cursul secolelor XVI-XVII. 

Menţionăm că aceste piese au fost descoperite într-un strat de 
nivelare cu pământ adus de aiurea, în care s-au găsit şi alte fragmente 
ceramtce. 

II. 6. Cahlele-placă pentru sobe sunt prezente sub forma unor 
fragmente mărunte, lucrate dintr-o pastă nisipoasă cu multă mica în 
amestec, bine arse, de culoare roşu-închis. Cele câteva fragmente de 
cahlă-placă nesmălţuite provin de la piese decorate cu reprezentarea 
Sfântului Gheorghe în luptă cu balaurul, temă iconografică foarte 

16Panait 1. Panait, op. cit., p. 251, fig. Il /2 ; L. Chiţescu el al ii, op. cit., p. 223, fig. 
13/2 ; 1. Cândea, op. cit., p. 293/5, p. 294. 
17 C. Moisescu, Târgovişte. Monumente istorice şi de artă, Bucureşti, 1979, p.l56. 
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răspândită în secolul al XVI-lea. Mai menţionăm şi un fragment de 
torsadă, modelată din lut, care se aplica la colţurile sobei. 

Fragmentele ce provin de la cahle-placă smălţuite monocrom 
sunt decorate cu motive vegetale, geometrice sau antropomorfe. 
Menţionăm tema iconografică ce înfăţişază un cavaler înarmat cu o 
sabie şi cu o lance lungă, înveşmântaţi în haine lungi, prinse cu 
brandenburguri, pe care o regăsim în secolul XVII pe cahlele-placă 
descoperite în cursul cercetărilor arheologice de pe dealul Mihai 
Vodă din Bucureşti sau într-o locuinţă din Oraşul de Floci. 18

• 

Fragmentele de cahle-placă smălţuite monocrom, decorate cu 
motive vegetale sau geometrice sunt asemănătoare cu cele 
descoperite în alte puncte din Bucureşti, atestând existenţa unor 
ateliere locale în care se foloseau tipare cu motivele decorative mai 
sus prezentate. 

III. Ceramica de import este prezentă, într-o proporţie redusă, 
alături de formele ceramicii româneşti mai sus descrise. Cea mai 
mare parte a fragmentelor descoperite provin de la formelor mici ale 
ceramicii otomane (cu pe, bol uri, ceşti, capace), produse cunoscute în 
centrele de la Iznic, Kutahya, Damasc sau Constantinopol, decorate 
cu motive vegetale stilizate, pictate cu albastru, verde, roşu pe 
porţelan acoperit cu smalţ. 19 • Aceste fragmente au fost antrenate în 
straturile de nivelare sau în umplutura unor complexe ce se datează în 
cursul secolelor XVI-XVII. 

Alte piese, specifice ceramicii otomane sunt pipele de lut ars, 
de culoare roşie, neagră,sau cenuşie, cu decor variat, mai puţin 

cercetate pentru a asigura pe baza tipologiei o încadrare cronologică 
riguroasă. Cele câteva fragmente descoperite aparţin nivelelor de 
locuire din cursul secolului al XVIII-lea, datate astfel după poziţia 
stratigrafică şi contextul inventarului arheologic. 

Tot în categoria ceramicii de import includem şi fragmentele 
de farfurii din porţelan pictat, ce provin din manufacturule secolelor 
XVIII-XIX din Europa Centrală sau Anglia. 

Prezentarea ceramicii descoperită în cursul cercetărilor 

arheologice de salvare la hanul "Constantin Vodă" din Bucureşti 

pune în lumină generalizarea unor forme ale ceramicii medievale din 
mediul urban, folosirea unor tehnici de prelucrare şi de aredere, mult 
îmbunătăţită sub toate aspectele (prepararea pastei, folosirea roţii 

rapide, tehnici de decorare) şi gradul de specializare al meşterilor 

IH Bucureştii ... , p. 104, pl. LXXXIV-LXXXV ; L. Chiţescu et alii, CercArh, IV, 
1981, p.136, fig. 10/2. 
19 O. Mihai, CercArh, X, 1997, p.277-290; N. Dinu, Istros, X, 2000, p. 435-454. 
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olari. Aşa cum am încercat să arătăm, maJontatea fragmentelor 
ceramice descoperite aparţin unor forme ce-şi găsesc similitudinea în 
ceramica descoperită în alte sectoare ale cercetării arheologice din 
oraşul Bucureşti. 

În stadiul actual al cercetărilor, aceste descoperiri pot 
contribui la alcătuirea unui repertoriu care să evidenţieze producţia 
atelierelor olarilor locali, în cursul secolelor XVI-XVIII, în cadrul 
producţiei meşteşugăreşti din mediul urban. 
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Ceramique decouverte l'auberge Constantin Vodă 
(resume) 

Le materiei ceramique resulte des fouilles archeologiques de 
sauvetage effectuees a l' auberge Constantin Vodă se presente en etat 
fragmentaire et trop melange pour permettre une integration 
chronologique selon la selection stratigraphique des complexes. 

Les caracteristiques generales communes de la ceramique 
attestent 1 'existence de centres de poterie adaptes aux besoins de la 
viile, ayant des traits definissant des differences des produits des 
potiers d' autres centres urbains de la Valachie. 

La presentation de la ceramique decouverte au cours des 
recherches a l' auberge Constantin Vodă de Bucarest met en evidence 
la generalisation des formes de la ceramique medievale du milieu 
urbain, l' utilisation de techniques de travail et de cuisson beaucoup 
ameliorees sous tous les aspects (la preparation de la pâte, l' usage de 
la roue rapide, les techniques de decoration) et le degre de 
specialisation des artisans. Tel que nous avans essaye de montrer, la 
plupart des fragments ceramiques decouverts appartiennent a des 
formes qui trouvent leur similitudes dans la ceran1ique decouverte en 
d'autres secteurs archeologiques de la viile de Bucarest. 

A 1' etat actuel des recherches, ces decouvertes peuvent 
contribuer a la redaction d'un repertoire qui pourrait mettre en 
evidence la production des ateliers de potiers locaux, au cours des 
XVI-XVIII, concernant la production artisanale dans le milieu urbain. 
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Depozitul unui negustor de la hanul Stavropoleos 

Gheorghe Mănucu-Adameşteanu 
Elisabeta Drăgan 

Ingrid Poll 
Dan Căpăţână 

Săpăturile arheologice de salvare începute în anul 1998, ulterior 
transformate într-o cercetare cu caracter permanent, au dus la dezvelirea unor 
substrucţii de cărămidă, amplasate la intersecţia străzilor Stavropoleos şi Poştei. 
La sfîrşitul primei campanii de săpături (octombrie-decembrie 1998) s-a putut 
preciza că acestea aparţin hanului Stavropoleos, construit între anii 1722-17241

• 

Continuarea cercetărilor a condus la identificarea zidurilor de cărămidă a 
cinci pivniţe, dintre care numai prima, aflată sub intrarea în han, a fost degajată în 
întregime. Ea are un plan dreptunghiular, cu dimensiunile interioare de 5,35 m x 
3,40 m; pardoseala, din cărămidă legată cu mortar, se află la 3,80 m adîncime faţă 
de nivelul actual al străzii. 

Pivniţa 1 a fost folosită, ca depozit, de către un negustor înstărit, a cărui 
marfă a fost găsită într-o cantitate foarte mare : ceramică locală (cea. 130 ex. ), 
faianţă şi porţelan (cea. 300 ex.), vase de sticlă (cea. 90 ex.)2

• Din păcate, 
îngroparea unei conducte de apă, al cărei traseu traversează încăperea prin mijloc, 
a dus, în mare parte, la distrugerea şi împrăştierea vaselor aflate în acest subsol3

. 

Descoperirea unei monede de la Francisc II ( 1792-1838}- un kreuzer din 
anul 1812 - şi a unei supiere din porţelan lucrată la Berlin între 184 7-1849, 
asociate cu un nivel de arsură ce căpăcuieşte pivniţa, constituie argumentele care 
ne permit să conchidem că depozitul s-a păstrat in situ datorită "focului cel mare" 
izbucnit, la 23 martie 184 7, chiar în vecinătatea hanului Stavropoleos4

. 

Prezenţa acestui important depozit de marfă nu este de natură a ne 
surprinde, deoarece, după cum arăta şi Anton Maria del Chiaro la 171 O, prin 
însăşi destinaţia sa "hanul este o incintă din ziduri puternice ... cu prăvălii clădi te 
cu boltă, pentru mai multă siguranţă împotriva primejdiei focului şi aceste 
prăvălii sunt ţinute de negustori ... ce plătesc o sumă oarecare pe lună, drept 
chirie"5

. Câtiva ani mai tărziu, Charles Claude de Pei"sonel constata c• hanurile • 

1 Iustin Marchiş, Constantin Bălan, Dan Mohanu, Gheorghe Mănucu Adameşteanu, Stavropoleos. 
Ctitorie, oameni, fapte, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2000, p. 9-25 (mai departe Stavropoleos). 
2 Pentru vasele de sticlă, Gheorghe Mănucu Adameşteanu, Monica Mărgineanu-Cârstoiu, lngrid 
Poli, Bogdan Constantinescu, Bucureşti MIM, XIV, 2000, p. 42, pl. 29-33. 
3 Ibidem, p. 6-7. 
4 Paul Cemovodeanu, Nicolae Vătămanu, Bucureşti MIM, XII, 1997, p. 87-lll. 
5 Călători străini despre ţările române, voi. VIII, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 

l <J83, p. 365. 
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erau "ocupate de negustori bogaţi la care găseşti tot felul de mărfuri din toate 
ţările lun1ii cu care fac negoţ"6 . 

Tot din documente aflăm că la l ianuarie 1777, negustorul grec Anastase 
Pantazi închiria la hanul Şerban Vodă, cel mai mare din Bucureşti, o prăvălie cu 
pivniţă, cu 85 de taleri pe an7

, în timp ce, numai pentru o prăvălie, se pl:lteau 55 
de taleriR. · 

La hanul Stavropoleos, în anul 1820 - pentru a ne referi la un moment mai 
apropiat cronologic de data depozitului aflat în discuţie - chiriile variau între 55 
şi 580 de taleri, cei 16 chiriaşi înregistraţi aducând un venit anual de 3130 de 
taleri9

. 

A vând în vedere destinaţia lor, hanuri le erau amplasate, aşa cum s-a 
întîmplat şi cu Stavropoleos, cu precădere în " Târgui din Năuntru", dezvoltat în 
jurul Curţii Domneşti, adică în cea mai importantă zonă comercială a 
Bucureştiului. 

Înflorirea economică deosebită, marcată documentar prin atestarea unui 
număr foarte mare de prăvălii, este confirmată şi de numărul mare de hanuri -
peste 20 - construite în acest perimetru. Existenţa acestora, ca şi a întregului oraş, 
a fost marcată de cutremure (1802, 1838) şi incendii (1804, 184 7), ultimul fiind 
cel mai mare. Distrugerile din 1847, consemnate în numeroase documente, sunt 
înregistrate arheologic în numeroase puncte din capitală ; dintre acestea pot fi 
amintite câteva depozite de marfă descoperite la hanul Sf. Gheorghe Nou (peste 
3000 de pipe) 10

, strada 30 Decembrie (o pivniţă conţinând o cantitate importantă 
de ceramică românească, de import şi sticlărie) 11 , strada Băcani, (o prăvălioară cu 
multă ceramică şi sticlărie, unde au fost descoperite şi 67 de parale ) 12

, strada 
Colţei (o pivniţă cu circa 300 de vase din ceramică şi sticlă) 13 • 

CERAMICA LOCALĂ 
Materialul ceramic recoltat în urma cercetărilor arheologice de la hanul 

Stavropoleos este, într-o 1năsură covârşitoare, în stare fragmentară. Totuşi, au fost 
găsite intacte sau au putut fi restaurate integral, trei ligheane, două castroane, o 
farfurie, două capace de oală, două ulcele, două ulcioare, o oală şi un borcan. 

fl George Potra, Bucureştii vâzuţi de călători străini. Ed. Academiei Române. Bucureşti, 1992, p. 
63. 
7 /dem, Documente privitoare la istoria oraşului Bucureşti ( 1594-1821 ). Ed. Academiei R.P.R .. 
Bucureşti, 1961, p. 490-491, doc. 400. 
8 Ibidem, p. 513-515, doc. 420. 
9 Iustin Marchiş, Constantin Bălan, Dan Mohanu, Gheorghe Mănucu-Adameşteanu, Stavropoleos, 
p. 44-45. 
10 G. Potra, Hanurile bucureştene, Bucureşti, 1943, p. 23. 
11 Studii şi referate privind istoria României, 1, Bucureşti, 1954, p. 501-505. 
12 Ibidem, p. 524-525. 
13 Gh. Mănucu-Adameşteanu, D. Căpăţână, lngrid Poli, B. Constantinescu, Bucureşti IVIIM, XV, 
2001. p. 20-21. 
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Ceramica descoperită la Stavropoleos aparţine, din punct de vedere 
cronologic, primei jumătăţi a secolului al XIX-lea. Ea continuă formele specifice 
ale ceramicii de uz smălţuită (foarte rar nesmălţuită), precum şi tehnicile de 
modelare şi decorare ale perioadei anterioare. Dintre cele 131 de vase găsite în 
săpătură, au putut fi identificate opt forme (categorii) funcţionale şi anume : 
farfurii întinse sau adânci (78), castroane (28), ligheane ( 11 ), oale cu toartă ( 6), 
capace (3), ulcioare (3), ulcele cu toartă (2) şi un borcan. 

Ligheanele 
Sunt vase cu gura largă, cu adâncime medie, întrebuinţate casnic pentru 

spălat tacâm uri, rufe etc. Capacitatea lor variază de la câteva kg până la 10-11 kg. 
Diametru! maxim oscilează între 34 şi 48,3 cm. Ligheanele au pereţi groşi de 
circa 4 cm, iar înălţimea buzelor oscilează între 3 şi 4 cm. Fundul lor este drept. 
Sunt smălţui te în interior în culori predominant maro-galben şi, foarte rar, crem
maro sau alb-verde-maro deschis. 

Decorul dominant, executat pe fond maro, constă dintr-o bandă galbenă 
vălurită, de circa 0,5 cm lăţime, trasată pe buză, urmată de două benzi circulare 
orizontale, de aceiaşi culoare şi cu aceeaşi lăţime. 

Pe umărul vasului, până în locul unde începe concavitatea maximă, sunt 
amplasate o bandă vălurită şi trei benzi circulare orizontale, toate galbene (Pl. 
11/5-6 ; X/7 -1 0). 

Castroanele 
Sunt vase adânci care au, în majoritatea cazurilor, fundul drept cu muchia 

profilată la bază, pereţii puţin arcuiţi şi buzele scurte, uşor răsfrânte spre exterior 

sau chiar teşite orizontal în unghi de 90° faţă de pereţii vasului. Pot fi de 
dimensiuni mici, medii şi mari, ultimele apropiindu-se de categoria ligheanelor. 

Marea majoritate a pieselor sunt smălţuite numai în interior. Culorile 
variază în nuanţe de alb, maro, verde şi galben, în combinaţii verde-galben-maro, 
alb-maro, maro-galben sau verde- galben (Pl. 11/8). 

Castroanele de dimensiuni mici (diametru! la gură 17,3 cm ; grosimea 
pereţilor 3-4 cm; diametru! bazei 7,9 cm ; înălţimea 5 cm; volum util 350 gr) au 
un decor caracteristic : pe buze - pe un fond maro, o linie vălurită albă ; pe umăr -
un cerc alb ; pe fund - cercuri albe, maro închis sau alb murdar (Pl. Ill/9,12 ; 
XI/15). 

Singurul castron omamental este smălţuit numai în exterior, pe un fond 
galben, cu pete aleatorii de culoare yerde. Pentru prins de perete se observă două 
găuri, una pe fundul vasului, iar a doua aproape de buză (Pl. XII/6). 

Farfuriile 
Din punct de vedere funcţional se pot împărţi în două categorii : întinse şi 

adânci. Sunt vase plate, de formă rotundă, cu marginile puţin ridicate, cu fundul 
plat pentru cele întinse sau adâncit în cazul categoriei a doua. Farfuriile se 
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sprijină, în cele mai multe cazuri, pe un picior rotund, uşor profitat ; uneon 
buzele farfuriilor sunt vălurite sau striate. 

Farfuriile sunt smălţuite numai în interior. Cromatic, culorile preferate de 
meşter şi, desigur de clientelă sunt : galben, verde şi maro. Astfel, se întâlneşte 
combinaţia de smalţ galben cu pete de culoare verde, degrade maro-galben cu 
pete roşii şi verzi. 

Decorul farfuriilor pictat este variat. Se întâlnesc cercuri concentrice de 
culoare roşie, motive florale de culoare verde (Pl.XII/19) sau spirale verzi, 
înconjurate de cercuri de aceeaşi culoare. Astfel, una dintre farfurii, pe fond 
maro, are buza lată de 2 cm. decorată cu o linie concentrică şi o bandă ondulată 
galbenă. Vasul are pe umăr o bordură lată galbenă, concentrică, pe care sunt 
trasate patru linii maro. Urmează pe fund nouă pete de forme diferite, verzi, 
semănând cu picătura de apă scursă. Fundul castronului are în centru un cerc de 
culoare galbenă (Pl. Xl/14). 

Menţionăm şi farfuriile decorate cu motive incizate. Acestea pot fi florale 
sau geometrice (Pl.XI/11-13). Motivul geometric constă, cel mai adesea, dintr-o 
spirală amplasată în centrul farfuriei, urmată de două sau mai multe cercuri. 
Peretele vasului este decorat cu spirale concentrice şi linii vălurite suprapuse (Pl. 
11111 0-11). 

Capace 
Capacele pentru oale sunt reprezentate prin trei piese, dintre care două 

nesmălţuite (Pl. 11/7 ; XIII/20-21 ). Capacul smălţuit are diametru! la buză de 20 
cm, iar culoarea neagră îi acoperă ambele feţe. Butonul de prindere are diametru! 
de 4 cm (Pl. XIII/22). 

Ulcele cu toartă 
S-au descoperit două piese, păstrate intacte, confecţionate în aceeaşi 

manieră. Sunt nesmălţuite, cu o înălţime de 15,5 cm - 16 cm. Diferenţe există 
între diametru! gurii (9 cm şi, respectiv, 12 cm) şi zona maximei arcuiri ( 1 O cm şi, 
respectiv, 11 cm). 

Decorul este reprezentat de o bandă de humă albă, circulară, amplasată în 
zona de maximă arcuire a toartei şi un cerc alb la un cm mai jos de banda albă. 
Banda circulară albă poate fi înlocuită cu opt cercuri concentrice subţiri, dar dese, 
de aceeaşi culoare (Pl. XIII/23-24 ). 

Ulcioarele 
Sunt vase de diferite dimensiuni, cu gâtui strâmt, întrebuinţate tnai ales la 

transportul şi păstrarea lichidelor, în special a apei. 
S-au descoperit numai tre1 e). ~mplare, aflate în stare fragn1cntară, dintre 

care unul a fost integral restaurat. Un ulcior are toarta cu margini vălurite. 

Decorul constă dintr-un fond verde închis cu pete şi dungi de un verde deschis. 
Ulciorul restaurat face parte din categoria vaselor cu cioc lăţit pentru scurgerea 
apei (Pl. 113 ; IX/5). Un fragment provine de la un ulcior smălţuit în maro, cu cioc 
ascuţit de scurgere a apei . 
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Oale cu toartă 
Oalele sunt de diferite dimensiuni şi se caracterizează prin faptul că au 

diametru] gurii mai mare decât cel al fundului şi umerii puternic rotunjiţi. Sunt în 
general smălţuite, dar aceasta nu este o regulă generală. Astfel, din totalul de şase 
oale descoperite în camera l a hanului, două sunt nesmălţuite (Pl. 111-2 ; IX/1-2). 

Culorile predominante ale smalţului sunt nuanţe de verde, galben şi maro. 
Decorul poate consta în pete gălbui pe un fond verde, alb murdar cu pete verzi etc 
(Pl. IX/3-4 ). 

Două oale au sub buza uşor răsfrântă spre exterior, două rânduri de striuri 
orizontale trasate cu beţişorul înainte de ardere (Pl. 111-2 ; IX/1-2). 

Borcan 
Este singura piesă de acest tip descoperită în cercetare. Are buza uşor 

evazată spre exterior, iar pereţii sunt drepţi. Este smălţuită la interior şi la exterior 
în culoare maro (Pl. 1/4 ~ IX/6). 
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CERAMICĂ LOCALĂ Tabel nr.l 

Categorie 0 0 H Volum Starea Culoare 
Nr gură fund (cm) (kg) Obiectului 

(cm) (cm) 
1 Lighean 48,3 9,5 15 7 Restaurat Maro, galben 
2 " 47 Fragment Maro, galben - - -

3 " 45 18,5 16 10,2 Restaurat Maro, galben 
4 " 34 15 12 3,5 Restaurat Maro, galben 
5 " 20,5 6,8 Restaurat 10% Alb, verde, maro - -
6 " 18,5 13 Fragment Maro, galben - -
7 " 16,5 12 " Maro, galben - -
8 " 13 " Maro, galben - - -
9 " 14 " Maro, galben - - -

10 " 18,5 13 " Maro, galben - -

1 1 Castron 26,5 - 6 - Buză Nesmălţuit 

12 " 18 8 3 0,4 Restaurat Verde, galben, maro 
13 " 17,3 7,9 5 0,6 " alb, maro 
14 " 6 Buză Maro - - -

15 " 5 Fund şi buză Verde deschis - - -
16 " 6 Buză Nesmălţuit - - -
17 Castron 20,2 8,5 5 - Restaurat 40% Galben, verde 

decorativ 
18 Farfurie 23,5 11,5 3,5 - Restaurat Maro, verde 
19 " 22,2 12 2,8 " Alb murdar -
20 " 22 9 Restaurat 50% Verde - -
21 " - 11,5 - Fund Verde, 

22 " 3,5 - Fund Verde, galben - -
23 Capac 20 - - - Fragment Negru 
24 " 14 5 4,5 " Nesmălţuit -
25 " 11,5 5,5 2 Restaurat " -
26 Ulcică cu 12 6,5 16 1,1 " 

toartă " 
27 " 9 5,5 15,5 0,6 " " 
28 Ulcior 15 15 33 2,5 " Maro, galben 

29 " 12 26 - Restaurat 75% Maro, galben -
30 Oală cu 18 - - - Buză Verde, galben 

toartă 

31 " 16,5 " Maro, verde - -

32 " 14,5 9,5 18,5 2,1 Restaurat Nesmălţuită 

33 " 14 Buză Maro 1 - - -

34 " - 12,4 18,5 - Fragment Verde, galben ' 

35 " - 9,3 - - Fund Nesmălţuită 

36 Borcan 10 8,6 18,5 1,20 Restaurat Maro 

i 
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CERAMICA DE IMPORT 
Dintre celelalte descoperiri de la Stavropoleos ne reţin atenţia faianţa şi 

porţelanul de import, dintre care am alcătuit un catalog selectiv de 71 de piese 14
. 

Pe baza mărcilor existente, peste 1 O tipuri, se poate conchide că 

tnajoritatea provin din ateliere din Anglia, alături de care sunt prezente 
manufacturi din Franţa (cat. 42), Boemia (cat. 52), Prusia (cat. 67). Prezenţa unui 
număr mare de vase cu mărci diferite într-un complex închis va permite o 
încadrare cronologică mai bună pentru descoperirile izolate din Bucureşti. Dintre 
acestea se remarcă, prin frecvenţă, farfuriile cu marca LINDNER 15

, aflate numai 
la Stavropoleos în număr de 13 piese. La polul opus par să se afle farfuriile 
manufacturate în Europa apuseană, care sunt prezente prin exemplare izolate 16

• 

Ca forme, predomină farfuriile întinse, cu marginea dreaptă sau dantelată, 
mai puţin uzitate fiind farfuriile adânci şi castroanele. Culorile predominante sunt 
albastru şi maro, alături de care mai apar negru, verde, violet şi roşu. Decorul 
preferat este cel al "salciei", care le depăşeşte numeric pe toate celelalte. 

Alături de acestea, se remarcă ceşcuţele din porţelan şi faianţă fină, cu 
farfurioarele asopciate, precum şi un mare număr de halbe de bere, toate lucrate 
în manufacturi din Europa Apuseană. Din acelaşi areal geografic, după cum ne 
sugerează supiera originară din Berlin, par să provină şi alte componente ale 
veselei de masă, remarcabile prin varietatea formelor. 

Faianţă cu decor imprimat prin transfer 

Motivul "salciei" - culoare albastră 
1 Farfurie întinsă ; atelier european ; marcaj Lindner & Co cu ancoră 

medalion central cu templu şi barcă, păsări în zbor. Bordura cu grilaj, vrejuri 
cu frunze şi flori ; restaurată ; 0 23,5 cm. 

2 Farfurie adâncă ; atelier european ; 0 17 cm. 
3 Farfurie ; atelier Anglia ; marcaj BIRMINGHAM-MASCHWITZ, scris în 

cerc cu albastru. 

14 Pentru identificarea manufacturilor au fost folosite : Comment reconnaître les porcelaines et les 
fai"ences, d'apres leurs marques et leur caracteres, Librairie Garnier, Paris ; L. Dankert, Manuel 
de la porcelaine europeenne, Bibliotheque des Arts, Paris 1973 - Office du livre Imprime en 
Suise ; G. Fontane, La ceramique Jram;aise, Larousse, Paris, 1946 ; Ralph & Terry Kovel, 
Dictionary of Marks 1 Pottery and Porcelain, Ed. Publisher Inc., New York ; Miller Judith & 
Martin, Miller~\· pocket Antiques Fact File, Octopus Publishing Grong Ltd., Marea Britanie, 2ooo 
; Judith Miller, O abordare mai detailată a antichităţii/ar, Ed. M.A.S.T., Bucureşti, 2ooo ; E. 
Poche, Porzellanmarcken, Artia Yerleg, 1975 ; E. Zimmermann, Porzellan und Fayence, Richard 
Karl Schmidt & Co., Berlin. 
l'i S. Morintz, Gh. Cantacuzino, Bucureşti, 1, 1954, p. 126, fig. 45. 
It> Bucureştii de odinioară În lumina săpâturilor arheologice, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1959, p. 
160, pl. CXIY/15-17. 
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4 Farfurie ; atelier european ; marcaj Stane China. 
5 Farfurie ; atelier european ; marcaj incomplet : OSHIRE ... ONE W ARE 1 

vrej cu frunze 1 
/H.H & M. 

Motivul "salciei"- culoare brun 
6 Farfurie întinsă ; atelier european ; marcaj LINDNER & CO şi ancoră ; 017 

COl. 

7 Farfurie întinsă ; atelier Anglia ; marcaj BIRMINGHAM-MASCHWITZ. 
8 Farfurie întinsă ; atelier Anglia ; marcaj BIRMINGHAM-MASCHWITZ. 
9 Farfurie întinsă ; atelier Anglia ; marcaj BIRMINGHAM-MASCHWITZ. 
1 O Farfurie întinsă ; atelier european ; marcaj STONE CHINA 1 coroană 1 

LINDNER & CO 1 ancoră. 
11 Farfurie adâncă ; atelier european ; marcaj LINDNER & CO şi ancoră ; 0 

24cm. 
12 Farfurie adâncă ; atelier Anglia ; marcaj BIRMINGHAM-MASCHWITZ. 
13 Farfurie adâncă ; atelier Anglia ; marcaj BIRMINGHAM-MASCHWITZ. 
14 Farfurie; atelier Anglia; marcaj BIRMINGHAM-MASCHWITZ. 
15 Farfurie; atelier Anglia; marcaj BIRMINGHAM-MASCHWITZ. 
Motivul "salciei" - culoare negru-gri 
16 Farfurie ; atelier european ; marcaj STONE CHINA şi coroană 1 LINDNER 

&COl. 
17 Farfurie ; atelier european ; marcaj STONE CHINA şi coroană 1 LINDNER 

&COl. 
Edificiu în stil clasic în peisaj - culoare brun 
18 Farfurie întinsă cu margine dantelată ; atelier european ; marc~j Venetian 

SCENER Y 1 STONE CHINA în cartuş cu o coroană deasupra ; lateral frunze 
de acant şi în partea inferioară draperie şi iniţialele W & B la bază ; decor cu 
monumente de arhitectură clasică în peisaj şi personaje (centru) şi cartuşe cu 
fructe alternând cu flori ( bordura) ; 0 26 cm. 

19 Farfurie întinsă ; atelier european ; marcaj ca la nr.18. 
20 Farfurie adâncă ; atelier european ; marcaj ca la nr. 18. 
21 Farfurioară ; atelier european ; marcaj ca la nr. 18 ; 0 17cm. 

Edificiu în stil clasic în peisaj- culoare negru gri 

22 Farfurie ; atelier european ; marcaj : LINDNER & CO şi ancoră. 
Biserică şi castel - culoare brun 
22 Farfurie adîncă ; atelier european ; marcaj LINDNER & CO, ancoră în cartuş 

cu decor cu vrcjuri cu frunze şi flori ; decor cu brun reprezentând o biserică, 
un castel, fântână, vas cu flori şi cerb (centru) şi decor cu frunze şi flori 

(bordura) ; 0 23 cm. 
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23 Farfurie întinsă cu n1argine dantelată ; atelier european ; marcaj Fountain 
Scenery/S. ALCOCK & CO 1 HILL POTTERY BURSLEM. 

Peisaj cu edificii şi ambarcaţiune - culoare brun 
24 Farfurie întinsă ; atelier european ; marcaj : un cartuş tip scut încoronat, 

lateral cu frunze de acant; în centru Venetian SCENERY 1 STONE CHINA ; 
în partea inferioară, draperie şi iniţialele W. B. ; decor reprezentând două 
personaje în peisaj citadin şi o ambarcaţiune cu pânze (centru) ; bordura 
decorată cu fructe, flori, frunze, pe fond tip grilaj. 

25 Farfurie ; atelier european ; marcaj ca la nr. 22. 
Peisaj veneţian cu gondolă - culoare brun. 
26 Farfurie întinsă cu margine dantelată ; atelier european ; marcaj LINDNER 

& CO cu ancoră şi cercuri ; decor : peisaj veneţian cu gondolă (central) şi 
bordură cu decor floral, palmete şi vase de inspiraţie antică. 

Peisaj veneţian cu gondolă - culoare violet 
27 Farfurie întinsă ; atelier european ; marcaj : vas cu flori şi iniţialele E.N & C 

la bază. 
28 Farfurie ; atelier european ; marcaj ca la nr. 27. 
Peisaj veneţian cu gondolă - culoare verde 
29 Farfurie ; atelier european ; marcaj ca la nr. 27. 

Personaje în costum - culoare neagră 

30 Farfurie ; atelier european ; marcaj LINDNER & CO şi ancoră ; decor cu 
personaje în costume de început de sec. XIX în peisaj. 

Peisaj de munte cu biserică pe insulă - culoare albastră 

31 Farfurie ; atelier european ; marcaj : CA TTLE SCENER Y şi ancoră ; decor : 
peisaj cu o biserică pe o insulă în peisaj de munte. 
Decor divers 
32 Farfurie întinsă ; atelier european ;marcaj E. & N ; decor cu verde : vas

tăntână în peisaj şi bordură cu frunze de acant şi flori. 
33 Farfurie ; atelier european ; marcaj LINDNER & CO ; decor cu violet ; 

fragment din medalionul central ( personaje pe un pod). 
34 Farfurie ; atelier Europa Centrală ; marcaj în casetă poligonală :EURFUS 

DALL WITTZ ; decor cu bandă aurie pe margine, bordură cu trei 
medalioane cu vrejuri cu flori şi frunze: în centru buchet cu flori şi frunze ; 

albastru cobalt ; 0 23,5 cm. 
35 Farfurie adâncă ; atelier Europa Centrală ; urme de marcaj ştampilat şi 

marcă imprimată SCO ; decor cu griuri pe fond alb: castel medieval în 
peiSaJ. 

36 Farfurie ; atelier Europa Centrală ; marcaj ştampilat impri1nat seria 3840 ; 
decor cu griuri pe fond alb ("grisaile") :castel. 
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37 Castron. Faianţă ; atelier european ; fără marcaj ; decor parţial vizibil în 
centru cu cartuş cu decor flora} şi decor tip "împletitură" cu verde; parţial 
restaurat ; 0 16 cm. 

38 Castron. Faianţă ; atelier european ; fără marcaj ; decor: motiv fagure, fructe 
şi buchete cu flori ; bordură cu verde ; are bordura interioară şi bandă 

decorativă exterioară cu fructe şi flori. 
39 Castron. Faianţă ; atelier european ; fără marcaj ; pe corp decor în bandă cu 

pătrate albe şi maro( 4 buc.), albastru şi alb (5 buc.) ; 0 bază 16 cm. 
40 Castron. Faianţă ; atelier european ; fără marcaj ; decor cu bandă orizontală 

albastră şi altele cu ocru, mai subţiri. 
41 Castron.Ceramică glazurată ; atelier european ; fără marcaj ; decor în 

interior auriu ; în exterior bandă aurie pe fond albastru cobalt şi vrejuri cu 
frunze aurii. 

42 Castron. Faianţă ; atelier Franţa ; marcaj : un scut surmontat de coroană 
înconjurat cu majuscule : OPAQUE DE SARRGU ... ( OPAQUE DE 
SARRGUEMINES ). 

43 Cană cu toartă în formă de ureche (5 buc.). Faianţă ; atelier european ; fără 
marcaj ; decor : dungi concentrice albastre şi negre ; turcoaz cu brun sau 
albastru cu alb cu bandă lată bleu şi verde ; turcoaz încadrată de dungi 
concentrice. 

44 Cană cu toartă rectangulară. Faianţă ; atelier european ; fără marcaj ; decor 
cu frunze şi flori stilizate şi vase şi monumente de arhitectură. 

45 Cană cu toartă. Ceramică glazurată ; atelier european ; fără marcaj ; decor : 
dungi ocru, brun şi auriu ; benzi concentrice cu elemente vegetale stilizate. 

46 Cană cu toartă supraînălţată. Faianţă ; atelier european ; fără marcaj ; decor 
: benzi concentrice albastre şi brun de diferite grosimi ; profil restaurat ; H: 
8,8 cm. 

47 Ceaşcă. Faianţă ; atelier european ; marcaj indescifrabil ; decor cu negru, 
peisaj cu edificii ; urme prindere toartă sub buză. 

48 Ceaşcă. Porţelan alb cu decor bandă aurie ; atelier Europa Centrală ;fără 
marcaJ. 

49 Ceaşcă. Faianţă fină ; atelier Europa Centrală ; fără marcaj ; decor cu griuri 
închis ("grisaile") castel în peisaj ; H : 5,3 cm. 

50 Ceaşcă. Faianţă fină ; atelier Europa centrală ; marcaj "T"- ştampilat ; corp 
tronconic, toartă rectangulară ; decor de trapeze albastre ; H : 5,5 cm. 

51 Ceaşcă. Porţelan ; atelier Europa Centrală ; fără marcaj ; decor faţetat, talpă 
uşor evazată cu buza răsfrântă ; H: 6,6 cm ; 0 gură : 9 cm ; 0 bază 5 cm. 

52 Ceaşcă. Faianţă fină ; atelier Boemia ; toarta este spartă ; decor : gri pe fond 
alb ("grisaile"), personaje la promenadă ; stânga jos : " Sophieninsel in 
Prag" ; H: 7 cm ; 0 bază : 4,5 cm ; 0 buză : 8 cm. 

53 Ceaşcă. Faianţă fină ; atelier european ; fără marcaj ; decor albastru cobalt ; 
la exterior fragment de pagodă ; la interior, decor floral. 
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54 Ceaşcă. Faianţă fină ; atelier european ; fără marcaj ; decor cu albastru 
cobalt ; la exterior ramuri de copac cu frunze ; la interior decor neclar 
imprimat. 

55 Ceşcuţă. Porţelan ; atelier Europa Centrală ; fără marcaj ~ decor faţetat 
accentuat prin contururi de culoare verde ; H : 5,5 cm ; 0 bază : 3,5 cm ; 0 
gură: 7cm. 

56 Halbă de bere.( 2 buc ). Faianţă ; atelier european ; un fragment are marcaj 
LINDNER & CO, ancoră cu cercuri ; de formă cilindrică cu toartă ; decor 
central : medalion cu scuturi cu bour şi respectiv vultur încoronat, legate 
printr-un şnur ; culori : brun, roşu, galben ; H: 1 O cm ; 0 bază : 1 O cm. 

57 Halbă de bere : 1 buc cu decor bleu ; 1 buc. cu decor brun închis ; 4 buc. cu 
decor brun deschis. Faianţă ; atelier european ; marcaj LINDNER & CO şi 
coroană cu cercuri ; decor în formă de tablă de şah. 

58 Halbă de bere. Faianţă ; atelier european ; fără marcaj ; în formă de butoi ; 
culori : brun, crem ; 0 bază : 7,3 cm. 

59 Halbă de bere. Faianţă ; atelier european ; fără marcaj ; culori : albastru 
cobalt şi casete în relief; H : 5 cm. 

60 Halbă de bere-fund. Faianţă ; atelier Anglia ; marcaj parţial păstrat 

... MASCHW ..... deci BIRMINGHAM MASCHWITZ ; de culoare albă. 
61 Ulcior. Ceramică ; atelier european ; marcaj imprimat pe faţa exterioară a 

bazei, indescifrabil ; decor : benzi subţiri orizontale albastru cobalt pe fond 
ivoriu ; 0 bază 12,3 cm. 

62 Ceainic-toartă şi ţeavă cu sită. Ceramică tip Delft ; atelier Anglia ; fără 
marcaj ; decor cu albastru cobalt, flori şi frunze. 

63 Supieră. Faianţă ; atelier european ; fără marcaj ; bază poligonală ; decor 
brun cu motive florale şi cartuşe cu fagure, grilaj şi fructe ; pe vas personaje 
pe malul unei ape. 

64 Supieră cu toartă rectangulară. Faianţă albă ; atelier european ; fără marcaj ; 
baza circulară ; H : 8,5 cm. 

65 Supieră. (8 fragmente). Faianţă ; atelier european ; fără marcaj ; decor cu 
benzi albastru cobalt pe fond alb. 

66 Supieră cu toartă orizontală. Faianţă ; atelier european ; fără marcaj ; decor 
cu albastru cobalt cu elemente de tip vegetal stilizat. 

67 Supieră. Porţelan ; atelier Berlin 184 7-1849 ; marcaj ; KOENIGLICHE 
PORZELLAN 1 MANUF ACTURS ; în centru : vulturul încoronat ; fără 

decor; 0 14 cm. 
68 Capac. Faianţă ; atelier european ; fără marcaj ; uşor ciobit, fără buton, în 

formă de sferă turtită ; decor cu linii verticale verde şi brun şi contururi aurii 

; 0: 8,5 cm. 
69 Mojar. Faianţă ivorie ; atelier european ; marcaj N .K. impritnat ; fără decor 

; formă cilindrică ; 0 bază : 4,3 cm ; 0 buză : 3,3 cm. 
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70 Vas poligonal. Faianţă fină ; atelier european ; fără marcaj ; decor imprimat 
prin transfer cu albastru cobalt ; fragment ( colţ) decor cu ambarcaţiune pe 
apă şi pod ; gros : 0,5 cm. 

71 Vas-fund. Faianţă ; atelier european ; marcaj LINDNER & CO şi ancoră ; 
de culoare albă ; 0 :7 cm. 

V ASE DE STICLĂ 
Această categorie este reprezentată de rec1p1ente lucrate din sticlă de 

culoare albă (alb transparent, alb gălbui, alb lăptos), uneori opacizată şi, în 
majoritatea cazurilor, de vase de culoare verde sau alb verzuie. 

În mod excepţional remarcăm câteva fragmente de calitate superioară, din 
sticlă colorată : albastru marin (un ex.), albastru cobalt (un ex.), albastru deschis 
(trei ex.) şi două fragmente de formă hexagonală decorate cu o bandă orizontală 
de nervuri şi medalioane elipsoidale în relief, ce par să aparţină unor pahare de un 
verde aprins. 

Formele, în marea lor majoritate, sunt reprezentate de flacoane, carafe, 
pahare, căni cu toartă (două ex.), sticle (două ex.), borcane mari (două ex.). 

Flacoane 
Tipul cel mai frecvent, ce le depăşeşte ca număr pe toate celelalte la un 

loc, se caracterizează printr-o buză îngroşată cu marginile rotunjite, gîtul scurt, 
cilindric şi umerii arcui ţi (Pl. XIV Il). Ţinând seama de singurul exemplar păstrat 
întreg, fără gură, se poate presupune că erau vase cu înălţime medie, aşa cum ne 
sugerează şi analogia cu un vas întreg, contemporan, găsit pe strada Blănari. 17 

Clondire 
Includem aici vase cu aceeaşi întrebuinţare, dar care se diferenţiază printr

o buză înaltă, evazată şi gâtui scurt, cu secţiune circulară, îngustat la mijloc. Tipul 
este reprezentat prin 24 ex. (Pl. XIV/2,4,5). Înălţimea maximă păstrată - 15 cm 
până la umăr (Pl. XIV /5) - sugerează vase de capacitate medie. 

La ambele categorii, lucrate cu precădere din sticlă de cutvare alb verzuie, 
nu există un tip standard, înregistrându-se mai multe variante, de forme şi 

capacităţi diferite. 
Căni cu o toartă 
A fost găsit fragmentul unui singur vas, cu baza dreaptă şi îngroşată, la 

nivelul căreia se prindea ataşul inferior al toartei (Pl. XIV 111) un alt exemplar 
este semnalat printr-o toartă fragmentară (Pl. XVI/8). Ambele piese sunt lucrate 
dintr-o sticlă alb transparentă, de calitate superioară. 

Pahare 
Acest tip este foarte bine reprezentat, majoritatea pieselor fiind lucrate 

dintr-o sticlă alb lăptoasă, cu pereţii groşi de 3-4 mm, fapt ce explică şi existenţa 
mai 1nultor exemplare întregi. Acestea au buza dreaptă, teşită orizontal şi apoi 

17 Bucureşti 1, p. 249, fig 54/4 
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oblic spre interior, corpul cu pereţii evazaţi şi fundul concav, de forma 
hexagonală sau octogonală ; înălţimea variază între 5-11 cm. 

Decorul, redat în relief, este reprezentat de o bandă centrală de 
medalioane elipsoidale, încadrată uneori de două şiruri de ove. Partea inferioară 
este marcată printr-o bandă orizontală de cinci nervuri în relief, element ce poate 
lipsi uneori (Pl. XVII ,2,3,8). O altă variantă, reprezentată doar prin două 
exemplare, este decorată cu nervuri verticale în relief ce încadrează şiruri de 
pastile dreptunghiulare dispuse orizontal, alternând cu rozete imprimate. 

Există şi pahare fără decor, cu buza evazată, îngustate în zona mediană şi 
cu fundul drept (Pl. XIV/6). 

Carafe 
Prezenţa unor vase fragmentare, de dimensiuni ceva mai mari, lucrate tot 

dintr-o sticlă alb lăptoasă sugerează existenţa unor carafe : sunt vase de formă 
poligonală, cu pereţii groşi de 4-5 mm, cu buza teşită drept şi apoi oblic spre 
interior (Pl. XIV /7 ,12, 13 ; XV /6 ). 

Capace 
Dintre acestea se remarcă câteva exemplare de bună calitate, lucrate într-o 

manieră deosebită, dintr-o sticlă de culoare albă, transparentă (Pl. XVI/1 ,4), 
alături de care întâlnim şi câteva forme simple, de factură comună (Pl. XVI/5,8). 

Aşa cum observăm şi la capace, printre vasele de sticlă există anumite 
piese, puţine la număr, care se remarcă prin calitatea materialului şi tehnica 
execuţiei. Ele provin din manufacturi europene. Din documente aflăm că la 1780, 
la Bucureşti erau aduse pahare şi oglinzi de sticlă din Veneţia, iar în primele 
decenii ale secolului XIX sunt menţionate importuri de sticlărie de la Viena, în 
timp ce la hanul Şerban Vodă, la 1826, o pivniţă fusese închiriată de Lisabeta 
nemţoaica, sticlăreasa. 

Pe lîngă sticlăria de import , prezentă în casele boiereşti sau pe mesele 
înalţilor prelaţi (la 1833, egumenul mânăstirii Cotroceni avea în serviciul de masă 
trei sticle de apă, patru carafe de vin, două clondire ), existau şi numeroase 
recipiente de uz comun (pahare, sticle etc.) care proveneau de la manufacturi din 
Ţara Romănească. Analizele de compoziţie efectuate au reliefat existenţa unor 
ateliere diferite, care ridică încă probleme în ceea ce priveşte localizarea. 

Nu putem pune capăt acestei prezentări sumare fără a aduce precizarea că 
cercetarea arheologică de la hanul Stavropoleos nu este încă încheiată. Inventarul 
arheologic ilustrat în lucrarea de faţă a fost descoperit într-o singură pivniţă, sub 
forma unui depozit de marfă, care poate fi socotit ca reprezentativ pentru 
preferinţele locuitorilor Bucureştiului din prima jumătate a secolului al XIX-lea. 
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Le depot d'un commer~ant aupres de l'auberge Stavropoleos 
(resume) 

Les fouilles archeologiques de sauvetage initiees en 1998 ont conduit a la 
decouverte de quelques celliers situes a l' intersection des rues Stavropoleos et de 
la Poste de Bucarest. Ă la fin de la premiere campagne de fouilles on a ete a 
meme d' en preciser 1' appartenance de ce complexe a 1' auberge Stavropoleos, 
edifiee au cours des annees 1722-1724. 

Les recherches ulterieures ont mene a la decouverte des murs en briques 
de cinq pieces de celliers, parmi lesquelles une seule a ete completement fouillee. 
Ses dimensions interieures sont 5,35 m x 3,40 m ; son plancher, pave de briques 
liees au mortier, se trouve a 3,80 m au-dessous de la rue d'aujourd'hui. 

Le cellier no. 1 etait utilise comme depât par un riche marchand, dont la 
marchandise, en grande quantite, a ete trouvee sur place : ceramique locale ( 130 
ex.), fa'iences et porcelaines (ca. 300 ex.), vases en verre (ca. 90 ex.). La 
decouverte d'une monnaie de Fran~ois II (1792-1838) - un kreuzer datant de 
1812 - et d'une soupiere en porcelaine, originaire d'une manufacture active a 
Berlin entre 184 7-1849, as soc ies a un niveau brGle, qui sigillait le cellier, 
semblent fournir le temoignage des circonstances de la mi se hors d' usage de 
l'ensemble: l'incendie eclatee en mars 1847 juste pres de l'auberge Stavropoleos. 

Panni les objets fournis par ce contexte archeologique, on s' est are te sur 
!'importante quantite de fa'iences et porcelaines d'importation, dont on a redige le 
catalogue (71 pieces). 

Selon les marques, indiquant plus de 10 ateliers, on peut conclure que la 
plupart des objets provient de Grande Bretagne, mais aussi de France (cat. 42), de 
Bohemie (cat. 52), et de Prussie (cat. 67). La presence de telle quantite de 
recipients d' origine diverse dans un unique complexe el os va permettre une 
meilleure integration chronolgique pour les decouvertes isolees de Bucarest. 

Il est a remarquer la frequence des assiettes a la marquc LINDNER ( 13 
ex.) dans l'ensemble de Stavropoleos. Par opposition, on n'y a trouve que des 
exemplaires isoles d'assiettes provenant d'autres ateliers de !'Europe 
Occidentale. 

En ce qui concerne les formes, il faut souligner la predominance des 
assiettes plates, aux bords denteles, moins frequentes se montrant les assiettes 
creuses et les soupieres. Les couleurs preferees pour le decor sont le bleu, le 
marron, tandis que le noir, le vert, le violet et le rouge n' apparaissent 
qu' accidentalement. Le motif ornamental prefere semble etre celui de la "saule", 
qui domine numeriquement tous les autres. 

Il convient de mentionner egalement la presence des petites tasses en 
porcelaine et fa'ience de bon ne qualite, avec les assiettes associees, et d' un grand 
nombre de chopes, toutes originaires de 1' Europe Occidentale. 
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L'etude de la verrerie met en evidence l'existence d'importations. Leur 
presence trouve confirmation dans les documents ecrits de 1' epoque : on apprend, 
par exemple, qu'en 1780 on apportait a Bucarest des miroirs de Venise et qu'au 
debut du XIXe siecle on y apportait des verres de Vienne ; un document date de 
1826 fait etat de Lisabeta 1' Allemende, marchande de verre, qui avait pris en 
location un cellier au pres de 1 'auberge Şerban Vodă. 

En dehors des verreries importees, presentes dans les maisons des 
boyards, il y avait aussi un riche repertoire de recipients d'usage courant en verre, 
provenant de manufactures locales. 
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Plansa I. Cerarnica locala: oale cu toarta ( 1-2), ulcior (3 ), borcan ( 4 ). 
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Plansa II. Ceramica locala: ligheane (5-6), capac (7), castron (8). 
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Plansa ill. Ceramica locala: farfurii adanci (9) si întinse ( 1 0), castroane ( 11-12). 
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. rt · farfurioara ( 1 ), a IV. Ceramic.a ~e tmio . 
Plans farfurie mtmsa ( ). 
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Plansa V Ceramica de import: castron (3), halba de bere (4), capac (5), 

cana cu toarta (6) . 
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Plansa VI. Ceramica de import: ceasca (7), halba de bere (8), marcaje 
ale manufacturi lor din Anglia (1 O) si Europa? (9, 11 ), aflate 
pe farfurii. 
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Plansa VII. Ceramica de import: marcaje ale manufacturilor din 
Europa ? ( 12-1 7), aflate pe farfurii . 
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Plansa VITI. Ceramica de import: marcaje ale manufacturilor din 
Europa? aflate pe farfurii (18-21 ), pe castron (23) si 
supiera (24 ). 
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Plansa IX. Ceramica locala: oale cu toarta (1 -4), ulcior (5), borcan (6). 
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Plansa X. Ceramica locala: ligheane (7-1 0) . 
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Plansa XI. Ceramica locala: farfurii intinse (11-13), adanci (14), 
castroane (15). 
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Plansa Xll. Ceramica locala: castron decorativ (16), castroane (17-18), 
farfurie ( l9). 

12 1 

https://biblioteca-digitala.ro



20 

21 

.,___ _________ ___..~ - - - - - - - -
22 

O 3c,." 

)c.m 
23 24 

Plansa Xill. Ceramica locala: capace nesmaltuite (20-21 ), smaltui te (22), 
ulcele (23-24). 
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Plansa XIV. Vase de sticla. 
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Plansa XV Vase de sticla. 
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Plansa XVI. Vase de sticla. 
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Un tezaur de secol XVII descoperit în Bucureşti strada 
Baicului 

Katiuşa Pârvan 

In anul 1935 s-a descoperit în Bucureşti, strada Baicului nr. 8, 
un tezaur alcătuit din 155 monede şi un inel sigilar din bronz 1

• 

Tezaurul se compune din: 
I. Monede poloneze: 
Jumătate de gros: 20 pi~?se, din care: Polonia, monetăria 

Cracovia, 10 ex.: Ioan Alhert (1492-1501)/4; Alexandru 1 (1501-
1507)11; Sigismund 1 (1507-1548)/5 (150711, 151011, 3/ilizibile); 
Lituania, monetăria Vilna, cinci ex.: Alexandru 1 (1501-1505)/3; 
Sigismund August (1548-1572)/2 (154811 şi 156011 ); Silezia, atelier 
Swidnice, cinci ex. Ludovic al II-lea (1520-1526), anii 1520/2, 
1523/1, 152611, 1518-1526/1 2

. 

Un gros şi jumătate (dreipolker): nouă piese, din care: 
Polonia, monetăria Cracovia, opt ex.: Sigismund al III-lea (1586-
1632)/8 (1622/4, 1623/3, 1624/1); Prusia, atelier Konigsberg, un ex. 
Georg Wilhelm (1619-1640), anul16253

. 

Trei groşi (troiac): două ex., Polonia, atelier Cracovia, 
Sigismund al/II-lea (162011, 162211 ). 

Şase groşi (şuştac): un ex., Polonia, Ioan Casimir (1648-
1668), atelierul Poznan, anul 1664. 

II. Monede maghiare: 
Dinari, atelierul Kremnitz, 120 piese: Ludovic al II-lea 

(1516-1526), un ex., 1525; Ferdinand 1 (1526-1564), 40 ex., anii 
1536/2, 1542, 1544, 1545/3, 1546 1548, 1549/2, 1550/2, 1551, 1553, 
1554/2, 1555/2, 1558/3, 1559/4, 1560, 1561/3, 1563/2, 1564, 1527-

1 Tezaurul face parte din fondul vechiului Cabinet Numismatic al Bibliotecii 
Academiei Române, unde a intrat în anul 1935. În momentul de faţă se află în 
custodie la Muzeul Naţional de Istorie. 
2 Ludovic al II-lea, rege al Ungariei şi Boemiei, duce de Silezia, era descendent 
Jagellon. Între 1507-1526 monetăria poloneză a fost în reorganizare, în 1511 
atelierul Cracovia fiind închis. Din 1517 Ludovic al II-lea, din considerente 
economice, a bătut la Swidnice, în Silezia, imitaţii devalorizate după jumătăţile de 
gros poloneze, care aveau reprezentări identice cu monedele Coroanei. Ele au creat 
astfel confuzii în rândul populaţiei de rând, care le-a folosit la acelaşi curs cu cele 
poloneze, creând perturbaţii financiare. S-a ajuns la un adevărat război vamal şi la 
închiderea graniţelor dintre Polonia şi Ungaria, în 1527 fiind oprită baterea lor. 
3 În 1528, la Malborg, Prusia a adoptat sistemul monetar polonez; între 1618-1701 
Prusia a fost condusă de principi electori de Brandemburg, vasali Coroanei. 
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1559/4, 1533-1563/2, 1559-1565/2~ Maximilian al II-lea (1564-
1576), 19 ex., anii 1565, 1566/2, 1567, 1569/2, 1570/3, 1571/2, 
1572/2, 1573, 1575/3, 1576/2; Rudolf al II-lea (1576-1608), 45 ex., 
anii 1577/4, 1578/4, 1580, 1581, 1584, 1585/5, 1586, 1587, 1589, 
1590, 1592/3, 1594/3, 1595, 1597/2, 1599, 1600/2, 1601, 1602, 1603 
1578-1608/6; Matei al II-lea (1608-1619), trei ex., anii 161311, 
1615/2; Ferdinand al II-lea (1619-1637), un ex., anul1635. 

III. Monede transilvănene: 
12 dinari (zwolfer), un ex., Mihail Apafi (1661-1690), 

monetăria Braşov, anul 1673. 
IV. Monede olandeze: 
Taler leu (leeuwendaalder), două piese: Campen, anul 1648 

şi Westfriesland, atelierul Hoorn, anul 1670. 
V. Inel sigilar: 
Piesă turnată, cu scaunul şi veriga decorate apoi prin incizare. 

Scaunul sigilar, rotund, foarte puţin ovalizat, are ca motiv decorativ 
principal un romb în care este înscrisă o cruce, cu tija verticală în 
formă de brăduţ. Rombul este plasat pe un fond din linii paralele care 
se întâlnesc şi pe verigă, imediat sub scaun. Este din bronz, cu 
înălţimea 23 mm, dimensiunea scaunului 13x14 mm, inv. C. 39674

• 

Cele 155 monede cântăresc 122,38 g. Toate sunt circulate, 
aproape toate deteriorate ( 62 perforate, 34 rupte în dreptul perforaţiei, 
12 fragmente foarte mici), fapt ce exprimă îndelungata lor utilizare. 

Monedele bătute în sistem polonez - 32 ex. (20 jumătăţi de 
gros, nouă piese de un gros şi jumătate, două piese de trei groşi şi una 
de şase groşi) reprezintă 20,65°/o din tezaur şi cântăresc 27,78 g 
(22,93o/o). Monedele au fost bătute în atelierele: Cracovia, 20 ex. (10 
jumătăţi de gros, o piesă de un gros şi jUinătate şi două de trei groşi), 
Vilna, cinci jumătăţi de gros, Poznan, o piesă de şase groşi, 

Swidnice, cinci jumătăţi de gros, Konigsberg, o piesă de un gros şi 
jumătate. Unele dintre monede prezintă semne de monetar: cele 1 O 
piese de un gros şi jumătate au semnul marelui trezorier al Poloniei 
Nicolai Danilowici5

; pe singura piesă de şase groşi, ieşită din 
atelierul Poznan, sunt reprezentate siglele marelui trezorier al 
Poloniei Krasinski şi cea a şefului monetăriei Poznan, Andreas 
Timfl, iar pe cele cinci piese de jumătate de gros bătute la Swidnice 
se află sigla monetarului silezian Paul Monau. 

4 Vezi Cristina Anton Manea, Ialomiţa, III, 2000, pp. 97-139, unde sunt publicate 
două piese foarte asemănătoare (Cat. 2-3 şi pp. 99-l O l ), posibil realizate de acelaşi 
atei ier/arti zan. 
5 A ocupat această funcţie între 1616-1620. 
6 Primul a ocupat această funcţie între 1659-1668, cel de-al doilea între 1651-1667. 
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Monedele maghiare - 120 dinari reprezentând 77 ,42o/o din 
tezaur, în greutate de 36,88 g (30, 14% ), sunt bătute la Kremnitz, 
atelierul care a emis pentru nord-estul Ungariei rămas după 1526 !n 
afara paşalâcului de la Buda. 

Cei doi taleri leu (1 ,29o/o din tezaur) cântăresc 52,73 g 
(43,09o/o). Monedele au fost bătute în atelierul Campen şi Hoom (o 
emisiune rară). 

Piesa transilvăneană de 12 dinari, cu o greutate de 3,00 g 
(2,45o/o ), reprezintă 0,65o/o din tezaur şi a fost emisă de atelierul 
Braşov. 

În anul 1671 Dieta hotărâse baterea unor monede mărunte sub 
controlul sfaturilor orăşeneşti, în atelierele de la Sibiu, Braşov, Tg. 
Mureş. Din anul imediat următor, această sarcină a fost încredinţată 
Companiei orientale, astfel că în a doua jumătate a secolului al XVII
lea grecii au arendat masiv monetăriile transilvănene7 . 

Printre monedele mărunte care s-au bătut între anii 1672-1675 
au fost şi emisiunile de 6 şi 12 dinari (din punct de vedere tipologie 
asemănătoare pieselor poloneze de şase groşi), caracterizate printr-o 
batere neîngrijită şi titlu foarte scăzut8 . Aceste monede (mai ales cele 
de 12 dinari) s-au falsificat masiv, în special la Orăştie9 . Din această 
cauză Dieta din 1674 a interzis baterea lor şi, începând cu anul 1675, 
au fost scoase din circulatie 10

• 
' 

Tezaurul descoperit în str. Baicului prezintă caracteristicile 
acumulărilor munteneşti din prima jumătate a secolul al XVII-lea: 

7 O. Iliescu, în Costin C. Kiriţescu, Sistemul bănesc al leului şi precursorii lui, I, 
1964, p. 104. Compania grecească a avut sedii în multe oraşe transilvănene şi a 
ajuns, pe la 1672, să deţină aproape întreg comerţul extern al principatului. Tot ea 
controla şi importurile de mărfuri din Imperiul otoman, Polonia, Veneţia, ţările 

germane. În a doua jumătate a secolului al XVII-lea Transilvania şi-a îndreptat 
comerţul aproape numai spre Imperiul otoman, mărfurile fiind dirijate spre 
Constantinopol prin Ţara Românească; Istoria României, III, p. 109. 
8 Vezi A. Agotha, BSNR, 67-69, 1973-1975, pp. 173-178, unde sunt valorificate 
informaţiile oferite de Grof Bethlen Miklos, One!etirasa (Autobiografie), I, Pesta, 
1858. 
9 Ibidem, p. 177. Bethlen amintea doi negustori greci care, solicitând un împrumut 
de 1500 tlorini plătibili în groşi, informaţi tiind că monedele în discuţie vor ti 
retrase, au acceptat totuşi primirea împrumutului în astfel de monedc, cu excepţia 
celor bătute la Orăştie (cele cu sigla SV - Szasz Varos). ibidem, p. 178. 
10 Populaţia a fost silită să le primească, sub ameninţarea unor pedepse foarte aspre. 
Nobilii şi arendaşii de ateliere nu au avut de pierdut, ba chiar s-au îmbogăţit de pc 
urma acestei schimbări (Bethlen Miklos recunoştea faptul că "preschimbările 1-au 
păgubit doar de 68 florini"). După părerea unui contemporan, principalul rol în 
emiterea şi menţinerea în circulaţie a acestor monede proaste din vremea lui Apafi 
a fost Gheorghe Kapi, mare demnitar la curtea principelui; ibidem. 
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număr mic de piese (155), greutate redusă (122,38 g), monedc 
tnărunte majoritare alături de foarte puţine piese mari ( 150 faţă de 
doar 5), o perioadă mare de acumulare ( 181 ani), mari întreruperi 
între loturi intrate regulat. 

Cele mai vechi monede acumulate sunt cele patru piese 
poloneze de o jumătate de gros emise de Ioan Albert (1492-150 1 ), iar 
cea mai recentă, piesa de 12 dinari bătută la Braşov în 1673. 

Pe o durată de 25 de ani ( 1492-1526) monede1e care au 
alimentat tezaurul sunt jumătăţile de gros polono-1ituaniene (10 
provin din monetăria Cracovia, trei din atelierul lituanian Vilna, cinci 
din Swidnice/Silezia), o singură piesă fiind ieşită din atelierul 
maghiar Kremnitz - un dinar Ludovic al II-lea emis chiar în anul 
transformării Ungariei în paşalâc. Faptul că din aceste 19 piese, şase 
sunt bătute de Ludovic al II-lea (cinci la Swidnice, una la Kremnitz), 
indică direcţia de pătrundere a monedelor: comerţul silezian, 
intensificat în timpul domniei acestui rege. De altfel, una din 
caracteristicile acumulărilor din Ţara Românească este şi numărul 

mai mare de monede de la Ludovic al II-lea 11
• 

Monedele mărunte din această primă tranşă, emise la scurt 
interval de timp, poate rezultatul unei mici tranzacţii, au fost 
refolosite într-o salbă purtată timp îndelungat (exemplarele perforate 
sunt mai uzate/tocite pe una din feţe, după cum au fost fixate în 
salbă). 

După acest prim lot urmează o pauză de 11 ani (1525-1536) 
ce coincide cu domnia lui Ioan Zapolya, caracterizată prin lupte 
politice cu împăratul Ungariei. În continuare, până în 1608, tezaurul a 
fost alimentat, în mod regulat doar de monedă maghiară, emisă la 
Kremnitz de împăraţii romano-germani aleşi de Dietă şi regi ai 

11 Relaţiile regelui cu Ţara Românească pot fi o explicaţie pentru acest fenomen. 
Ludovic al II-lea a stăpânit cetatea Poienari (pe la 1524), pentru care îi dăduse lui 
Radu de la Afumaţi Vurpărul şi Vinţul de Jos. Pc de altă parte, în vremea sa, mulţi 
nobili ardeleni au deţinut păşuni peste munte, unde îşi trimiteau turmele cu 
asentimcntul domnitorului valah. Documentele de epocă fac apoi referiri la 
intensificarea comerţului, în special cel de graniţă, care a favorizat pătrunderea 
monedelor regelui maghiar. Astfel, pe la 1523-1524, li s-a acordat sibienilor dreptul 
să bată monede din venitul lor, interzicându-se însă negoţul cu schimbarea 
monedelor vechi (bani sau aspri), interdicţie de nenumărate ori încălcată. Aceste 
înlesniri comerciale au provocat şi neajunsuri, cum ar fi comerţul ilicit practicat de 
secui pe la 1533 prin pasurile de la Buzău şi Oituz, care putea strecura şi moncdc 
depreciate, chiar falsuri; Eudoxiu Hurmuzaki, Documente privind istoria 
românilor, II, 3, nr. 312. 
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Ungariei. Până în 1615 au mai intrat, cu întreuperi, încă trei dinari 
ungureşti: unul emis în 1613 şi doi în 1615 12

• 

Şi monedele maghiare, majoritatea perforate, au fost purtate 
în salbă (un mod specific de tezaurizare întâlnit în lumea satelor din 
Balcani). 

După anul 1615 au fost acumulate monede diverse, cu mari 
întreruperi şi în număr redus. Astfel, din 1620 până în 1635 au intrat 
numai două piese de trei groşi (în 1620 şi 1622), nouă piese de un 
gros şi jumătate (opt poloneze, anii 1622/4, 1623/3, 162411, una 
prusacă, anul 1625) şi un dinar maghiar în 1635. Aceste monede 
'"militare" (trei groşi şi 1 Y2 groşi) indică filiera mercenarială şi 

posibila acumulare în urma unor tranzacţii în jurul taberelor militare. 
După an.ul 1635, la mare distanţă unele de altele, au mai 

intrat: un taler leu emis de Campen în 1648 (foto 1 ), două jumătăţi de 
gros lituaniene din anii 1549 şi 1560, o piesă poloneză de şase groşi 
din 1664, un taler leu Westfriesland bătut în 1670 (foto 2) şi, ultima 
monedă, un zwolfer braşovean din 1673 (foto 3). Monedele mărunte 
sunt şi ele perforate, iar piesele mari - taierii, troiacii şi şuştacul -
uzate/şterse, semn că au circulat timp îndelungat 13

• 

Inelul sigilar din bronz (foto 5/a-b) este executat stângaci, fapt 
ce îl atribuie unui meşter rural, local sau ambulant, care lucra după 
vechi modele, în serie, sau la comandă, imitând piese executate de 
meşteri consacraţi 14

. Este posibil ca în vecinătatea marilor târguri, 

12 Numărul mare de monede ungureşti din Ţara Românească se datorează în parte şi 
legislaţiei din Transilvania şi Ungaria, care au încurajat circula ţi a monedelor lor 
peste Carpaţi. Dieta din 29 decembrie 1549 a trimis o solie în Ţara Românească 
pentru ca moneda din Transilvania să se primească şi în ţările române vecine; 
Hurmuzaki, Il, p. 457. La răspândirea monedelor în Muntenia un rol important I-au 
avut negustorii ambulanţi, a căror activitate a fost deasemenea susţinută prin multe 
hotărâri ale Dietelor. Pentru anumite aspecte ale circula ţi ei dinari lor maghiari în 
Ţara Românească, vezi şi Katiuşa Pârvan, Mousaios IV, 1, Buzău, 1994, pp. 367-
375. 
13 Rămânerea îndelungată pe piaţă a monedelor este un fenomen specific circulaţiei 
monetare din Ţara Românească, permanent lipsită de numerar mărunt. Despre acest 
aspect vorbeşte şi Paul Strassburg, ambasadorul Suediei la Bucureşti care, în martie 
1632, menţiona prăvăliile pline ale negustorilor turci, polonezi, braşoveni, sârbi, 
precum şi "moneta în circulaţie care este veche dar nu este stricată": I. Ionescu 
Gion, Istoria Bucurescilor, Bucurc;)ci, 1899, p. 448. 
14 Aceste inele turnate, cu scaunul rotund, oval, hexagonal sau octogonal realizat 
prin aplatizarea verigii, au fost la modă în Ţara Românească din secolul XIV până 
la jumătatea secolului al XVII-lea, pe multe documente de epocă întâlnindu-se 
amprenta lor; Cristina Anton Manea, op. cit., pp. 99-l O l. S-au descoperit şi în 
satele din jurul Bucureştilor (Măneşti, Măicăneşti). Amintim doar inelul găsit într
un bordei din aşezarea de la Buciumeni - Buftea, deoarece atestă provenienţa 

modestă a acestui tip de obiecte şi prezenţa lor într-un spaţiu situat în apropierea 
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cum au fost Târgui de Afară sau Târgui de Floci, să fi existat ateliere 
specializate în producerea de serie a unor astfel de podoabe, pentru 
satisfacerea cererilor unei populaţii cu mijloace modeste, care-şi 

valorifica în aceste pieţe produsele. 
Faptul că inelul, fără valoare intrinsecă, a fost găsit alături de 

această mică acumulare, îi poate conferi un rol magic, de protecţie. 
Astfel de podoabe (chiar cu un motiv foarte apropiat), se lucrează şi 
se poartă şi astăzi, constituind piese dm portul popular din zona 
Pădurenilor (circa 40 de sate din vestul judeţului Hunedoara). 
Costumul popular al pădurencelor a păstrat din vremuri imemorabile 
câteva podoabe din metal ce nu se regăsesc în Europa. Este vorba 
despre cingătoarea (balţi) pe care se înşiruie, cu un anume rost, chei, 
inele, zale din argint sau alt fel de metal, după starea materială a 
posesoarei. Rostul purtării acestor podoabe nu se mai ştie, 

pădurencele le poartă şi astăzi "pentru că zdrăngăne frumos". Marea 
majoritate a localnicilor au fost şi sunt oieri, care iernau cu turmele în 
bălţile Deltei sau le mânau spre târgurile de la Dunăre ce treceau şi 
prin Bucureşti. Odată cu ei a ajuns în oraş şi meşteşugul prelucrării 
metalului şi moda acestui tip de bijuterii specifice lumii satelor, 
accesibilă unei populaţii cu venituri modeste 15

. 

Deoarece marea majoritate a pieselor sunt monede ungureşti 
şi poloneze, proprietarul "comorii" poate fi o persoană modestă 

angrenată în comerţul braşovean, sau un oier care ierna cu turmele în 
bălţile Dunării şi frecventa pieţele Bucureştilor. Prezenţa inelului 
ascuns pentru a proteja comoara indică un posesor ardelean, căci an1 
văzut importanţa podoabelor de acest fel pentru pădureni. Moneda de 
12 dinari bătută la Braşov într-o vreme în care populaţia săracă a fost 
obligată să primească aceste piese ce perturbau piaţa transilvăneană, 
precum şi prezenţa monedelor de Swidnice, sunt alte argumente 
pentru filiera ardeleană a acestei acumulări. 

Pe de altă parte, structura tezaurului, pauzele foarte mari 
dintre unele serii de piese intrate aproape regulat, starea foarte 
proastă de conservare a majorităţii monedelor, numărul foarte mic de 
piese mari din metal de calitate, prezenţa inelului ce trădează un 
proprietar familiarizat cu prelucrarea unor piese de podoabă 

celui în care s-a descoperit tezaurul nostru, A. Ştefănescu, p. 391 şi tig. 2/b, 
MuzNaţ, 2, 1975, pp. 387-393 şi inelele descoperite în sate!e Măneşti, Măicăneşti 
şi necropola 2 a satului Măicăneşti, Panait I. Panait, A. Ştefănescu, CAB, III, 1981, 
Pf- 107-129 şi pl. III-IV. 
1. Pentru acest străvechi meşteşug pădurenesc, ineditul şi singularitatea sa, vezi 
Elena Secoşan, Sargcţia, p. 424, unde, la fig. 8" inelul din dreapta este foarte 
asemănător cu cel prezentat de noi. 
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artizanale, ne determină să considerăm această acumulare drept o 
strânsură ieşită poate de mult din circulaţie, aleasă/adunată pentru a fi 
folosită ca materie primă 16 . 

Monedele descoperite în str. Baicului nu reprezintă o 
acumulare valoroasă din punct de vedere numismatic (piesele sunt 
comune, doar talerul leu Westfriesland este o emisiune rară). 

Tezaurul este important deoarece reflectă specificul circulaţiei 

monetare din Ţara Românească la jumătatea secolului al XVII-lea, 
când au pătruns şi circulat ca monede mărunte piesele poloneze de 
jumătate de groşi şi dinarii maghiari, iar în timpul şi după domnia lui 
Mihai Viteazul, monedele de război poloneze - triplii groşi şi 

dreipălkerii, chiar după ce ele şi-au încetat circulaţia în ţările de 
origine. Prezenţa taierilor leu reflectă răspândirea acestei monede 
mari pe piaţa românească, mai ales în timpul războiului de 30 de ani. 
Această monedă a pătruns pe căi comerciale, militare sau ca plăţi 
politice şi s-a bucurat de mare popularitate în ţările române, 
rămânând multă vreme în circulaţie pe piaţa valahă. 

Faptul că tezaurul nu conţine monede turceşti este un alt 
argument pentru provenienţa dintr-un spaţiu transilvănean de unde, 
ajuns pe piaţa Târgului de Afară, a fost pierdut/ascuns înainte de o 
posibilă contaminare cu monedă otomană. 

Ascunderea tezaurului a putut avea loc din motive multiple, 
ce se leagă de situarea actualei străzi în apropierea Târgului de Afară, 
o mare piaţă pentru desfacerea vitelor din toate teritoriile româneşti 17

• 

De multe ori în decursul secolului al XVII-lea oraşul 

Bucureşti a fost confruntat cu lupte pentru domnie între diferitele 
partide, sursă permanentă de instabilitate 18

• Tot în acest interval au 
avut loc dese epidemii de ciumă care au afectat mult mahalalele 

16 Vezi situaţia unor inele similare descoperite la Târgui de Floci pentru care s-a 
analizat concentraţia de metal preţios prin metode nucleare, punându-se în evidenţă 
folosirea monedelor otomane din argint ca materie primă pentru bijuterii; Cristina 
Anton Manea, op. cit., p. 98. 
17 Podul Târgului din Afară a fost una din principalele artere comerciale ale 
Bucureştilor. Pornea de lângă Ct~rt.l.~ domnească spre Oborul de astăzi, având în 
dreapta şi stânga alte drumuri şi străzi negustoreşti: drumul ce ducea la sârbi tcam 
pe unde este azi Calea V ăcăreşti), Podul Armenilor (str. Armenească), Târgui din 
Lăuntru, Târgui de Sus. În zilele de târg (târgui Obor, târgui Moşilor, târgui 
Pantelimon), această zonă bucureşteană pe unde trece astăzi strada Baicului, 
concentra aproape întreaga viaţă a oraşului. 
18 Din anul 1660, timp de 19 ani, Bucureştii au .mportat înfruntările dintre 
Ghiculeşti şi Cantacuzini, locuitorii oraşului luând partea ultimilor. 
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bucureştene 1 lJ. O altă sursă de nesiguranţă apropiată momentului 
îngropării tezaurului a constituit-o prezenţa trupelor otomane care au 
traversat capitala în drum spre asedierea Cameniţei20 . 

Prezentarea acestui tezaur din ultimul sfert al secolului al 
XVII-lea a fost un prilej pentru a contura câteva caracteristici ale 
circulatiei monetare din tările române în acest secol. Acumulările . . 
sunt specifice unei populaţii mici şi mijlocii aflate la începutul 
practicării unei economii de piaţă, stimulată de dezvoltarea târgurilor 
permanente, de pieţele create în prejma taberelor militare ce se vor 
transforma şi ele în pieţe stabile, de pătrunderea monedelor prin 
intermediul lefegiilor locali (mai ales după 1594), o categorie pornită 
din lumea satelor. 

19 La foametea din anii 1660-1676 s-a adăugat ciuma, după unele mărturii 
.. Bucureştii fiind pustii 11 pe la 1676. 1. Ionescu Gion, op. cit., p. 67. 
20 Este interesantă descrierea oştilor care au defilat prin Bucureşti în faţa 
domnitorului Grigorc Ghica, făcută de un martor ocular- Andreas Holtz, care avea 
relaţii în lumea otomană. Deşi prost echipată, armata impresiona prin mulţimea 
breslelor de călăraşi. dorobanţi, roşii, visticrnicei, spătărei, vomicci, păhămicci, 
stolnicci .... "de s-au mirat şi împăratul şi turcii de ce armată avea Grigore Ghica": 
ibidem, pp. 586-587. 
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CATALOGUL MONEDELOR 
POLONIA 

IOAN ALBERT ( 1492-501) 
CRACOVIA 
112 GROS 

1492-1498 
1. AR, 0,80 g, f-, 17 mm, pcrforată 
Szwagrzyk. 192. MNIR PV 1387 
2. AR, 0,52 g, ~. 17,5 mm, perforată 
Szwagrzyk. 192. MNIR PV 138811 
3. AR. 0,68 g, ~. 18,5 mm, dublu 
perforată 

Szwagrzyk. 192, MNIR PV 1388/2 
4. AR, 0,51 g, ~. 16,5 mm, pcrforată, 
dcsccntrată 

Szwagrzyk, 192, MNIR PV 1388/3 

ALEXANDRU 1 (1501-1505) 
CRACOVIA 
112 GROS 

1501-1505 
5. AR. 0,88 g. 71, 18,5 mm, ştearsă 

HC 1, 201, MNIR PV 1389/2 

SIG/SMUND 1 ( 1506-1548) 
CRACOVIA 
112 GROS 

1507-1511 
6. AR. 0,61 g, -7, l8,5mm, perforată, 
ştearsă 

Szwagrzyk, 201, MNIR PV 1390/l 

7. AR, 0,71 g, -7. 18 mm, foarte 
ştearsă 

Szwagrzyk, 201, MNIR PV 1390/2 
8. AR. 0,49 g, 71, 18,5x15 mm, 
pcrforată, fragmcntară, ştearsă 

Szwagrzyk, 20, MNIR PV 1390/3 

1507 
9. AR, 0,79 g, 71, 18,5 mm, perforată, 
dcscentrată, ştearsă 

Szwagrzyk, 201, MNIR PV 1391 

1510 

134 

1 O. AR, 0,60 g, 1', 17 mm, desccntrată, 
ştearsă, îndoită 

Szwagrzyk, 201. MNIR PV 1392 

SIGISMUND AL III-LEA ( 1587-1632) 
CRACOVIA 
1 112 GROS (DREIPOLKER) 

1622 
11. AR, 0,99 g. -J... 19,5 mm, 
dcsccntrată 

NICOLAI DANILOWICZ. mare 
trezorier 
HC 1, 1437, MNIR PV 1395 
12. AR, 0,89 g. -J... 19,5 mm 
NICOLAI DANILOWICZ, mare 
trezorier 
HC 1, 1437, MNIR PV 139511 
13. AR, 1,01 g, 71, 19,5 mm 
NICOLAI DANILOWICZ. mare 
trezorier 
HC 1. 1437, MNIR PV 1395/2 
14. AR, 0,96 g, ~. 19,5 mm, perforată 
NICOLAI DANILOWICZ. mare 
trezorier 
HC 1. 1437, MNIR PV 1398 

1623 
15. AR, 0,87 g, 1',19 mm, ştearsă 
NICOLAI DANILOWICZ, mare 
trezorier 
HC 1, 1461, MNIR PV 139611 
16. AR, 0,79 g, -J.., 19,5 mm, ştearsă 
NICOLAI DANILOWICZ. mare 
trezorier 
HC 1, 1461, MNIR PV 1396/2 
17. AR, 1,06 g, -J.., 19,5 mm 
NICOLAI DANILOWICZ, mare 
trezorier 
HC 1, 1461, MNIR PV 1399 

1624 
18. AR. 0,89 g. 1'. 20 mm, rupturi pe 
margme 
NICOLAI DANILOWICZ, mare 
trezorier 
HC 1, 1488, MNIR PV 1397 

3 GROŞI (TRIPLU GROS, TROIAC) 
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1620 
19. AR, 1,54 g, ~. 20 mm, perforată, 
ştearsă 

NICOLAI DANILOWICZ. mare 
trezorier 
HC 1. 1401. MNIR PV 1400 

1622 
20. AR. 1.76 g, ~. 20 mm, ştearsă 
NICOLAI DANILOWICZ. mare 
trezorier 
HC 1, 1436, MNIR PV 1401 

IOAN CASJMIR ( 1648-1668) 
POZNAN 

6 GROŞI (ŞUŞTAC) 

1664 
21. AR, 3,05 g, ~. 24,5 mm, ştearsă 
KRASINSKI mare trezorier; 
ANDREAS TIMF şef monetar 
HC 1, 2257. MNIR PV 1406 

LITUANIA 
ALEXANDRU 1 ( 1501-1505) 
VILNA 
112 GROS 

1501-1505 
22. AR, 0,86 g, ~. 19 mm. perforată, 
îndoită 

HCI, 197.MNIRPV.1389/l 
23. AR, 0,91 g, !":, 20 mm. perforată, 
îndoită 

HC 1. 197, MNIR PV. 1389/3 
24. AR, 0,76 g, .J.-, 19,5 mm, 
fragmentară, îndoită, ştearsă 

HC 1, 197-198, MNIR PV 1417 

SIGISMUNDAUGUST(l548 -1572) 
VILNA 
112 GROS 

1549 
25. AR, 0,89 g, -7, 19,5 mm 
HC I. 465, MNIR PV 1394 

1560 
26. AR, 1 ,02 g, f-, 19 mm, pcrforată 
HC I, 511, MNIR PV 1393 

PRUSIA 
GEORG WILHELM ( 1619-1640) 
KONIGSBERG 
1 112 GROS (DREJPOLKER) 

1625 
27. AR, 1,06 g, !":, 19 mm 
HC III. 6654. MNIR PV 1385 

IMPERIUL ROMANO- GERMAN; 
SILEZIA 
LUDOVIC AL Il-LEA (1518- 1526) 
SWIDNICE 
112 GROS 

1518-1526 
28. AR, 0,21 g, 14x8,5 mm; fragment 
PAUL MONAU, monetar 
HC I, 204-215, MNIR PV 1416 

1520 
29. AR, 0,62 g, 71, 18 mm. perforată, 
ştearsă 

PAUL MONAU, monetar 
HC 1. 206, Var Rv., MNIR PV 1402 
30. AR, 0,86 g, 1', 18,5 mm 
PAUL MONAU, monetar 
HC 1. 206. MNIR PV 1404 

1523 
31. AR, 0,76 g, -7, 18 mm, îndoită 
PAUL MONAU, monetar 
HC 1, 209, MNIR PV 1403 

1526 
32. AR, 0,43 g, 1'. 18xl6 mm, 
fragmentară 

PAUL MONAU, monetar 
HC 1, 204-215, MNIR PV 1405 

UNGARIA 
LUDOVIC AL Il-LEA ( 1516-1526) 
KREMNITZ 

DINAR 

1516-1526 
33. AR, 0,50 g, -7, 14 mm 
HL 842. MNIR PV 1315 
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FERDINAND 1 ( 1526-1564) 
KREMNITZ 

DINAR 

1527-1559 
34. AR, 0,32 g, ~. 13,5 mm, perforată, 
anul şters 
HL 935, MNIR PV 133911 
35. AR, 0,42 g, 71, 14x 12,5 mm 
pcrforată, anul şters 
HL 935, MNIR PV 1339/2 
36. AR, 0,29 g, 71, 14x12,5 mm, 
perforată, anul şters 
HL 935, MNIR PV 1339/3 
37. AR, 0,25 g, 71, 14x9,5 mm, 
fragmentară 

HL 935. MNIR PV 1340 

1533-1563 
38. AR, 0,26 g, 71, 15x 13 mm, 
perforată, fragmentară 

HL 935, MNIR PV 140811 

1536 

39. AR, 0,39 g. 71, 14 mm 

HL 935, MNIR PV 1316 
40. AR, 0,38 g, ~. 13,5 mm, perforată 
HL 935, MNIR PV 1317 

1542 
41. AR, 0,35 g, ~. 13,5x12,5 mm, 
perforată 

HL 935 Var, rozeta tip d, MNIR PV 
1318 

1544 
42. AR, 0,56 g, ~, 14,5 mm 
HL 935 Var; rozeta tip d, MNIR PV 
1319 

1545 
43. AR, 0,33 g. ~, 13,5 mm., dublu 
perforată 

HL, 935, MNIR PV 1320/1 
44. AR, 0,42 g, w, 14 mm 
HL 935 Var Rv., MNIR PV 1320/2 
45. AR, 0,36 g, 71, 14 mm, perforată, 
fragmentară 

HL 935, MNIR PV 1341 
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1546 
46. AR, 0,39 g, 1', 13,5 mm 
HL 935 Var Av., MNIR PV 1321 

1548 
47. AR, 0,36 g, 1', 13,5x11,5 mm, 
fragmcntară 

HL 935, MNIR PV 1322 

1549 
48. AR. 0,31 g, 1'. 13,5x12 mm, ruptă 
HL 935, MNIR PV 132311 
49. AR, 0,21 g, w, 13x11,5 mm, ruptă 
HL 935, MNIR PV 1323/2 
50. AR, 0,28 g, 71, 15,5x 12,5 mm, 
pcrforată, fragmentară 

HL 935, MNIR PV 1409 

1550 
51. AR, 0,36 g, r::::, 16,5 mm. perforată 
HL 935 Var Rv., MNIR PV 1324/1 
52. AR, 0,24 g. ~. 14,5x13 mm, ruptă 
HL 935 Var R v .. MNIR PV 1324/2 

1551 
53. AR, 0,37 g, 71, 14 mm 
HL 935, MNIR PV 1325 

1553 
54. AR, 0,35 g, ~. 14 mm, perforată 
HL 935 Var Rv .. MNIR PV 1326 

1554 
55. AR, 0,27 g, 71, 13 mm, ştearsă 
HL 935, MNIR PV 1327 

1555 
56. AR, 0,42 g, ~, 14 mm, perforată 
HL 935 Var Rv., MNIR PV 1328 
57. AR, 0,44 g, 71, 13,5 mm 
HL 935 Var, MNIR PV 1329 

1558 
58. AR, 0.39 g, ~. 15x14 mm. 
perforată 

HL 935 Av; 948 Rv .. MNIR PV 
133011 
59. AR, 0,33 g, ~. 15x 14 mm, 
perforată, ruptă 

HL 935 Var Rv., MNIR PV 1330/2 
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60. AR. 0,31 g. ~. 13x12 mm, 
perforată, ruptă 

HL 935 Var Rv .. MNIR PV 1330/3 

1559 
61. AR, 0,47 g, ~. 13,5 mm 
HL 936, MNIR PV 1331/1 
62. AR, 0,42 g, ~. 4,5x 13 mm, ruptă 
HL 936, MNIR PV 1331/2 
63. AR, 0,36 g, ~. 13,5 mm 
HL 936, MNIR PV 1331/3 
64. AR, 0,28 g, "· 13,5 mm, perforată, 
foarte ştearsă 
HL 935, MNIR PV 1331/4 

1559-1565 
65. AR, 0,21 g, ~. 12,5x11 mm, 
fragmentară 

HL 936, MNIR PV 1338 

1560 
66. AR, 0,36 g, ~. 13,5 mm, dublu 
perforată 

HL 935. MNIR PV 1332 

1561 
67. AR, 0,24 g, ~. 13x11 mm, 
perforată, fragmentară 

HL 936, MNIR PV 1333 
68. AR, 0,36 g, ~, 14,5 mm, perforată 
HL 936, MNIR PV 133411 
69. AR. 0,27 g, ..V, 14,5x12 mm, 
fragmentară 

HL 936, MNIR PV 1334/2 

1563 
70. AR, 0,30 g, 1', 12,5 mm, 
descentrată 

HL 936, MNIR PV 1335/1 
71. AR, 0,31 g, ~, 14 mm. perforată, 
foarte ştearsă 
HL 936, MNIR PV 1335/2 

1564 
72. AR, 0,35 g, ..V, 13,5 mm, perforată 
HL 936, MNIR PV 1336 

1565 
73. AR, 0,32 g, ~. 13 mm, perforată 
HL 936, MNIR PV 1337 

MAXIMILIAN AL Il-LEA ( 1564-1576) 

KREMNITZ 

DINAR 

1566 
74. AR, 0,30 g, ..V, 14x12 mm, 
fragmentară 

HL 992, MNIR PV 134411 
75. AR. 0,29 g, "· 13x12 mm, 
perforată, ruptă 

HL 992, MNIR PV 1344/2 

1567 . 
76. AR, 0,29 g, 1'. 14,5x13,5 mm, 
ruptă 

HL 992, MNIR PV 1345 

1569 
77. AR, 0,31 g, "· 13,5x11 mm, 
ştearsă, fragmentară 

HL 992, MNIR PV 1343 
78. AR, 0,17 g, ~. 13,5x11 mm, 
fragment foarte mic, perforată 
HL. 992, MNIR PV 1413 

1570 
79. AR, 0,30 g, ~, l5x 12 mm, puţin 
ruptă 

HL 992, MNIR PV 1342/1 
80. AR, 0,32 g, ~. 15,5x12,5 mm, 
perforată, ruptă 

HL 992, MNIR PV 1342/2 
81. AR, 0,30 g, 71, 14x12 mm. 
perforată, foarte ştearsă 
HL 992, MNIR PV 1342/3 

1571 
82. AR, 0,45 g, 71, 14,5 mm 
HL 992, MNIR PV 1346/1 
83. AR, 0,30 g, ..V, 14,5x13 mm, 
pcrforată, ruptă 

HL 992, MNIR PV 1346/2 

1572 
84. AR, 0,31 g, 71, l4x 11 mm, ruptă 
HL 992, MNIR PV 1347 
85. AR, 0,30 g, ..V, 15x 12,5 mm, 
fragment 
HL 992, MNIR PV 1410 

1573 
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86. AR, 0,44 g, Il:, 14x 13 mm, ştearsă 
HL 992, MNIR PV 1350 

1575 
87. AR. 0.48 g. r-::, 14,5 mm 
HL 992. MNIR PV 1348/1 
88. AR, 0,39 g. w. 15x 14 mm 
HL 993. MNIR PV 1348/2 
89. AR, 0,29 g, "· 14,5x 11,5 mm, 
perforată, fragment 
HL 993, MNIR PV 1349 

1576 
90. AR, 0,30 g, 71, 13.5x12 mm, 
fragmentară 

HL 993. MNIR PV 1351 
91. AR, 0.16 g, ~. 14x11.5 mm. 
fragment 
HL 993. MNIR PV 1411 

1577 
92. AR. 0,32 g, Il:, 14,5x13 mm. 
fragmentară 

HL 993 Var A v .. MNIR PV 135211 
93. AR, 0,31 g, "· 14x 12 mm, 
perforată, ruptă 

HL 993, MNIR PV 1352/2 
94. AR, 0,21 g. "· 13x 11.5 mm. 
perforată, fragment 
HL 993, MNIR PV 1352/3 
95. AR. 0,22 g. ~. 15x10,5 mm. 
fragment 
HL 993. MNIR PV 1412 

1578 
96. AR, 0,27 g, ~. 13x11 mm, 
fragmentară 

HL 993, MNIR PV 1353/1 
97. AR, 0,37 g, ~. 14,5x13 mm 
HL 993, MNIR PV 1353/2 
98. AR, 0.24 g, 71, 13,5x 11 mm, 
fragment 
HL 993. MNIR PV 1353/3 
99. AR, 0,23 g, Il:, 13x Il mm, 
fragment foarte şters 
HL 993, MNIR PV 1353/4 

RUDOLF AL Il-LEA ( 1576-1608) 
KREMNITZ 

DINAR 
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1576-1599 
100. AR, 0,27 g, r-:: 15.5x14 mm, 
perforată, ruptă 

HL 1059. MNIR PV 1376/1 
101. AR. 0,27 g. ~. 14,5 mm. 
perforată, ruptă 

HL 1059, MNIR PV 1376/2 

1576-1608 
102. AR, 0,28 g, 1', 14,5x 11,5 mm, 
fragment 
HL 1059, MNIR PV 1354 
103. AR. 0,26 g, -7. 15x 13,5 mm, 
ruptă 

HL 1059, MNIR PV 1377/2 
104. AR. 0,34 g, w, 15x14 mm, 
perforată, ruptă, anul şters 
HL 1059. MNIR PV 1378/2 
105. AR. 0,31 g, -7, 15 mm, perforată. 
ruptă 

HL 1059, MNIR PV 1379 
106. AR. 0,35 g, 71, 15x12,5 mm, 
perforată, fragment, dublă batere 
HL 1059, MNIR PV 1380 
107. AR, 0,15 g, 15x8,5 mm, fragment 
foarte mic 
HL 1059. MNIR PV 1414 

1580 
108. AR, 0,39 g, -7, 14 mm, perforată 
HL 1059, MNIR PV 1355 

1581 
109. AR. 0,25 g. v. 13,5 mm, 
perforată, ştearsă 

HL 1059, MNIR PV 1356 

1581-1591 
11 O. AR, 0,41 g, -7, 14 mm, ştearsă 
HL 1059, MNIR PV 1375 

1584 
111. AR. 0,40 g. ", 15 mm, perforată 
HL 1059. MNIR PV 1374 

1585 
112. AR, 0,44 g, "· 15x 14 mm, ruptă 
HL 1059, MNIR PV 135711 
113. AR. 0,32 g, -7, 14 mm, perforată, 
ştearsă 

HL 1059, MNIR PV 1357/2 
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114. AR. 0,40 g. 71, 14 mm, 
descentrată, ştearsă 

HL 1059. MNIR PV 1357/3 
115. AR, 0,39 g, r::::. 15 mm 
HL 1059, MNIR PV 1358 
116. AR. 0.32 g. ~. 15x14 mm. 
perforată 

HL 1059, MNIR PV 1378/1 
117. AR. 0,22 g. 71. 15x9 mm. 
pcrforată, fragment 
HL 1059, MNIR PV 1415 

1587 
118. AR. 0,27 g, 1'\:, 14,5 mm. 
fragmcntară 

HL 1059. MNIR PV 1359 

1589 
119. AR, 0,32 g, 1'\:, 15 mm 
HL 1059, MNIR PV 1360 

1590 
120. AR, 0,29 g, ~, 15 mm, ruptă, 

perforată 

HL 1059. MNIR PV 137711 

1592 
121. AR, 0,40 g, ~. 15 mm 
HL 1059, MNIR PV 136111 
122. AR, 0,34 g, ~, 15 mm, perforată 
HL 1059, MNIR PV 136112 
123. AR, 0,32 g, w. 15 mm 
HL 1059. MNIR PV 1362 

1593 
124. AR, 0,19 g. ~. 14,5x12 mm, 
pcrforată, fragment 
HL 1059, MNIR PV 1363 
125. AR, 0,34 g. 1'\:, 15 mm, perforată, 
ruptă 

HL 1059, MNIR PV 1364 

1594 
126. AR, 0,22 g, 71, 15 mm, fragment 
HL 1059. MNIR PV 136511 
127. AR, 0,35 g, 1'\:, 15 mm, ruptă 
HL 1059. MNIR PV 1365/2 
128. AR. 0,41 g, 16xl4 mm, ruptă, 

îndoită 

HL 1059. MNIR PV 1366 

15~5 

129. AR, 0,28 g, ~. 15x12 mm. 
fragmentară 

HL 1059. MNIR PV 1367 

1597 
130. AR. 0,38 g. 1'\:, 15 mm 
HL 1059, MNIR PV 1368/1 
131. AR, 0,40 g, 1'\:, 16x 15 mm. 
perforată 

HL 1059. MNIR PV 1368/2 

1599 
132. AR, 0,32 g, 1'\:, 15 mm, ştearsă 
HL 1059. MNIR PV 1369 

1600 
133. AR, 0,26 g, ~, 15x 14 mm, ruptă 
HL 1059, MNIR PV 137011 
134. AR, 0,39 g, 1'\:, 15 mm, perforată 
HL 1059, MNIR PV 1370/2 

1601 
135. AR, 0,38 g, 1'\:, 15 mm 
HL 1059, MNIR PV 1371 

1602 
136. AR. 0,46 g, 1'. 15 mm 
HL 1059, MNIR PV 1372 

1603 
137. AR, 0,36 g, ~. 14 mm 
HL 1059, MNIR PV 1373 

MATEI AL II-LEA ( 1608-1619) 
KREMNITZ 

DINAR 

1613 
138. AR. 0,44 g, 1'\:, 15x 14 mm, 
perforată, puţin ruptă 

HL 1141, MNIR PV 1382 

1615 
139. AR, 0,39 g, ~. 14,5 mm. 
perforată, ruptă 

HL 1141, MNIR PV 1381 
140. AR, 0,60 g. ~. 14 mm 
HL 1141, MNIR PV 1383 
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FERDINAND AL Il-LEA ( 1619-1637) 
KREMNITZ 

DINAR 

1635 
141. AR, 0,39 g, f-. 15,5x14 mm. 
ruptă pe margine 
HL 1205, MNIR PV 1384 

EMITENT NEPRECIZAT 

KREMNITZ 

DINAR 

Sfârşit sec. XVI- sec. XVII 
142. 10 fragmente 
AR, 1,47 g, MNIR PV 1407 
143. 2 fragmente 
AR, 0,40 g. MNIR PV 1408/2 

PROVINCIILE UNITE 
TALER-LEU (LEEUWENDAALDER) 
CAMPEN 

1648 
144. AR, 26,05 g, 71, 41 mm 
DELMONTE 862 Var leg. Av .. MNIR 
PV 1419 

WEST FRIESLAND 
HOORN 

1670 
145. AR. 26,68 g, f-, 41 mm 
DELMONTE 836. rară, MNIR PV 
1418 

TRANSILVANIA 
MIHAIL APAFI, ( 1661-1690) 
BRAŞOV 

12 DINARI (ZWOLFER) 

1673 
146. AR, 3,00 g, 1', 24x23 mm, tăiată 
RESCH 158 Av; 162 Var Rv .. MNIR 
PV 1386 

140 
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Un tresor de XVII-e siecles decouvert a Bucarest, 
rue Baicului 

(resume 

L'article present un tresar decouvert a Bucarest 8, rue 
Baicului. pendant l'annee 1935. Il s'agit de 155 pieces qui ont 122,38 
g. Sant des monnaies polonaises (32 pieces), hongroises (120 pieces), 
hollandaises (2 pieces) et de Transylvanie (une piece.) Les 32 
monnaies polonaises sant: demi -gros - 20 ex., un gros et demi ou 
dreipolker - 9 ex., triples gros ou troiac - deux ex., six gros ou şuştac 
- un ex.) frappees dans les ateliers de Cracovie (20 ex.), Vilna (5 ex.), 
Poznan (un ex.), Swidnice (5 ex.), Konigsberg (un ex.). Les 120 
monnaies hongroises sant des deniers frappes dans !'atelier de 
Kremnitz. Les pieces hollandaises sant deux ecus a lion. Un 
exemplaire (1648) a ete frappe dans !'atelier de Campen, 1' autre - une 
emission de West Friesland, a ete frappe dans !'atelier de Hoome 
( 1670.) La seule monnaie de Transylvanie est une piece de 12 deniers 
ou zwălfer, frappee dans !'atelier de Braşov (1673.) 

De ce tresar fait part aussi une bague sigillaire en cuivre. Son 
chaton ovale est decore avec une croix placee au dessous des lignes 
paralleles. Cette bague c'est specifique pour les XVIe siecles, 
rarement on se rencontre jusqu'au moitie du XVIIe siecle. La bague 
n'a pas une valeur intrinseque. Sa presence dans un tresar de la fin du 
XVIIe siecle, confere a ce bijou un râie magique pour la mentalite de 
l'epoque. 

Les plus anciennes monnaies sant les demi-gros polonaises 
frappes par Jean Albert (1492-1501) et la plus ressente, la monnaie de 
Transylvanie, la piece de 12 deniers frappee par Michel Apafi (1661-
1690.) Le possesseur des monnaies a ete, peut etre, un paysan ou un 
berger de condition moyenne. qui a vendu sa fortune sur le marche de 
Bucarest ou un artisan qui travaillait des bijoux pour la population 
moyenne qui frequentait les marches de Bucarest parce que toutes les 
monnaies sont tres deteriorees. 

L'article present aussi des caracteristiques de la circulation 
monetaire de la Valachie pendant le dernier quart de XVIIe siecle. 

Abrevieri: 
DELMONTE A. Delmonte, Le Benelux d'argent, 

Amsterdam, 1967. 
HC = E. Hutten-Czapski, Catalogue de la collection des 
medailles et monnaies polonaises. 1, Graz. 1957. 
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HL = L Huszar. Miinzkatalog Ungarn von 1000 bis heute, 
Battenberg, 1979. 
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ANEXĂ 

Compozitia tezaurului pe state emitente 

Campen 

Ungaria .J::-------"'""··'..;..··, _ ___;,;_ _ ___.;. __ ___;,;_ ______ ....;__ __ ----:...~ 

Swidnice 

Polonia ~=========::ţ!....---~----+-----+-----+-----+------1 
o 20 40 60 80 100 120 140 

Numărul de piese 

143 
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Taleri leu 

Moneda transilvaneana 

Denari maghiari 

Moneda din sistemul 
grosului polonez 

144 

3 

o 

Structura greutatii tezaurului pe tipuri de nominal 

52,73 

39,08 

20,4 

10 20 30 40 50 60 

Greutatea în grame 
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taler leu 

12 dinari 

dinari 

6 grosi 

3 grosi 

1 1/2 gros 

1/2 gros 

o 20 

Compozitia tezaurului pe tipuri de monede 

40 60 

Numărul de piese 

80 100 120 
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Anul Polonia 

6 3 1 Y2 
groşi groşi groşi 

1 2 3 4 
1492-1501 
1501-1505 
1507 
1510 
1507-1511 
1520 
1523 
1518-1526 

TABELI 

TEZAUR BUCUREŞTI- STR. BAICULUI/1935 
Argint, 155 buc., 122,38 gr. 

Lituania Swidnic Prusia Ungaria Trans. 

Y2 Y2 Y2 1 Y2 Denari 12 
groşi groşi groşi groşi denari 
5 6 7 8 9 10 
4 

4 
1 
1 
3 

3 
1 
1 

146 

Campen West Gra-
Friesl. maj 

Taler Taler 
leu leu 

Il 12 13 
2,51 
3,41 
0,79 
0,60 
1,20 
1,91 
0,76 
0,21 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1525 1 0,50 
153() ..., 

1 O. 77 -
1542 1 0,35 
1544 1 0,56 
1545 3 1' 11 
1546 1 0,39 
1548 1 0,36 
1549 1 2 0,89; 

0,52 
1550 2 0,60 

1 

1551 1 0,37 
1553 1 0,35 
1554 2 0,55 
1555 2 0,86 
1558 3 1,03 
1559 4 1,53 
1560 1 1 1,02; 

0,36 
1561 3 0,87 
1563 2 0,61 
1564 1 0,35 
1565 1 0,32 . 
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1 1 
--~-- ---- ---

'1 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 -
1 1 -=-.:~-1 ~-=-l) . -+ 

1 l.~R 
: 

1533-1563 1 0,26 

1559-1565 1 1 0,21 

1566 2 0,59 
1567 1 0,29 
1569 2 0,48 
1570 3 0,92 
1571 2 0,75 
1572 2 0,61 
1573 1 0,44 
1575 ?3 1,16 
1576 2 0,46 
1577 4 1,09 . 
1578 4 1, Il 
1580 1 0,39 1 

1581 1 0,25 
1584 1 0,40 
1585 5 1,70 
1586 1 0,39 

---
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1 1~ 3 4 5 6 7 8 ]9 10 11 12 13 
15~7 

' 1 fl.27 
- . 

1589 +=-- 1 1 dl.32 -·- . 
]~()() i 1 1.29 

1 ~--- . ~ --- .. -- --- --- ---------- . ~-

~~~\)-= ' l. ()(, 1 ., \) l.()( 

1593 2 0,53 
L594 3 0,98 
1595 1 0,28 
1597 2 0,78 
1599 1 0,32 
1600 2 0,65 
1601 1 0,38 
1602 1 0,49 
1603 1 0,36 
1501-1599 3 0,95 
1578-1608 6 1,69 1 

1613 1 0,44 
1615 2 0.99 
1620 1 1,54 
1622 1 4 5,61 
1623 3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Il 12 13 
-

1624 ' 1 0.89 1 

1625 1 1,06 

1635 1 0,39 

1648 1 26,05 

166-f 1 3,05 
lh7() 1 ~n.nx 

1673 1 3,00 

Sec.XVI- 12 1,87 
XVII 

Il iz. 1 0,61 
Total 1 2 8 10 5 5 1 120 1 1 1 122,38 --
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Plansa 1. Taleri leu ( 1-2), zwolfer (3 ), monede unguresti 
si lituaniano-poloneze ( 4) 

. \ 

1 
1 

1 1 

( :' 
/ 

1 .... ~ ~ · 
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/ 
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a 

b 

Plansa II. Inel sigi lar din bronz (5/a-b) 
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LISTA ABREVIERILOR 

Archaeometry - Archaeometry, London 
BMI - Buletinul Monumentelor Istorice, Bucureşti 
BSNR- Buletinul Societăţii Numismatice Române, Bucureşti 
Bucureşti MIM - Bucureşti. Materiale de Istorie şi Muzeografie, 
Muzeul Municipiului Bucureşti, Bucureşti 
CAB - Cercetări Arheologice în Bucureşti, Muzeul Municipiului 
Bucureşti, Bucureşti 

CNA - Cronica Numismatică şi Arheologică, Bucureşti 
Cerc arh - Cercetări arheologice, Muzeul Naţional de Istorie al 
României, Bucureşti 
DaciaNS - Dacia. Revue d' Archeologie et d'Histoire Ancienne, 
Nouvelle Serie, Bucarest 
DIR- Documente privind istoria României. B. Ţara Românească 
Ialomiţa - Ialomiţa, Studii şi comunicări de istorie, arheologie, 
etnografie, Muzeul Judeţean Slobozia 
JGSt- Journal of Glass Studies, New York 
Mousaios - Mousaios. Buletin ştiinţific al Muzeului Judeţean Buzău, 
Buzău 

MuzNaţ- Muzeul Naţional de Istorie al României, Bucureşti 
Revue d' Arch.- Revue d' Archeometrie, Paris 
RMM-MIA - Rvista Muzeelor şi Monumentelor. Monumente 
Istorice şi de Artă, Bucureşti. 
SAI - Studii şi Articole de Istorie, Bucureşti 
SCIV - Studii şi Cercetări de Istorie Veche, Bucureşti 
SCIV A - Studii şi Cercetări de Istorie Veche şi Arheologie 
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