
Pivniţa unor case brâncoveneşti 

din mahalaua "unde se Frânge hierul", din Bucureşti 

Aristide Ştefănescu 

Putină lume din cei ce forfotesc zilnic în centrul vechi al 
' 

oraşului din preaj1na Kilometrului "'O" al ţării bănuiesc vechimea 
excepţională şi frumuseţea unor vestigii aflate într-unul din 
subsolurile imobilelor din zonă. 

Şerpuind pe lângă zidurile Spitalului Colţea, strada Colţei îşi 
desprinde o parte din fluxul circulaţiei, care se îndreptă spre Calea 
Moşilor sub denumirea de strada General Florescu. 

La nu1nărul 21, aflându-se în spatele altarului Bisericii 
Răzvan, se află un perimetru zidit, constituit din mai multe corpuri. 
Aşa cum arată faţada - co1nparti1nentată, cu balcoane în consolă, 
beneficiind de beton şi cu o feronerie specifică, cu gangul boltit al 
intrării în curte - o apreciere a vechimii vestigiilor subterane este 
dificilă. 

Din întregul ansamblu de clădiri, corpul din spate, din curte, 
pare să fie printre cele mai târzii construcţii intervenite pe acest loc, 
foarte probabil după începutul secolului XX. Nivelele superioare sunt 
afectate pentru locuinţele târgoveţilor. 

În schimb, corpul care flanchează latura de sud a curţii 
trădează o vechime apreciabilă. Pivniţa are aspectul a două calote 
semisferice, de tip brâncovenesc. Cără1nida este îngustă (0,38-0,40 
cin), iar rostul este uinp lut cu 1nortar aplicat din belşug, de culoare 
deschisă. Este posibil ca alte două calote să fie timpanate. 

Cu siguranţă, frag1nentul de pivniţă sen1nalat aparţinea unui 
ansamblu, 1nai mare, parţial dezafectat de construcţia amplă de 
alături, adăpostind o centrală electrică 1•

Aşa cum se prezintă, vestigiile vin să întărească datarea făcută 
de noi la Biserica Răzvan, indicând creşterea interesului pentru 
această zonă a oraşului, din mahalaua "unde se Frânge hierul", la 
începutul secolului al XVIII-lea, odată cu edificarea de către 
Văcăreşti a bisericii din arropiere. . . . 

Planul Borroczyn�, de la in1Jlocul veacului al XIX-iea, reţine 
lapidar, în această zonă un singur nume '"GICA". Cum notările sunt 
făcute cu litere chirilice, putem bănui că ne aflăin în faţa unei 

1 
Observaţiile au fost efectuate de noi, în cursul unor campanii de cercetare a 

vestigiilor din clădirile centrului vechi al oraşului, desfăşurată în anul 1976, 
împreună cu studentul arhitect Dan Ionescu. 
2 Aflat în arhiva Muzeului Municipiului Bucureşti.
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proprietăţi a puternicei familii Ghica, de la începutul secolului al 
XVIII-iea.

Atât starea de conservare a vestigiilor semnalate, cât mai ales
soarta lor viitoare

3
, precu1n şi cuprinderea lor într-o planşă a 

vestigiilor din centrul vechi al oraşului ar impune o cercetare mai 
an1ănunţită, în cadrul căreia s-ar putea stabili cu mai multă exactitate 

vechimea şi eventualul înstărit proprietar. 

3 Din informaţiile culese de la cei mai bătrâni locatari, am reţinut faptul că la 
construcţia clădirilor, de la stradă şi din curte, de prin 1927-1928, au fost văzute 
urme ale unor fundaţii anterioare. 
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