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Piaţa Universităţii din Capitală este un reper major în topografia ora
şului marcând locul de joncţiune între două mati bulevarde orientate N-S şi 

E-V. Practic ea se compune din rondul creat la punctul de întâlnire a impor
tantelor artere de circulaţie şi din grădina celor patru statui implantate în co
voiul de iarbă şi flori din faţa Palatului Universitar. 

Arheologic, Piaţa Universităţii, amenajată în a doua jumătate a seco
lului XIX, se plasează pe extrema de N a vetrei oraşului medieval, iar din 
punct de vedere istoric ea se prezintă ca un veritabil pol al vieţii spirituale a 
Bucureştilor, găzduind în raza ei de astăzi vestigii ale Mănăstirii Sf. Sava şi 
în cadrul acesteia Academia Domnească, prima bibliotecă publică, cel dintâi 
muzeu a cărui tradiţie este pUI1ată de Muzeul Municipiului Bucureşti, iar în 
imediata apropiere bolniţa de la Colţea cu fa1macia ei, cel mai vechi spital al 
Ţătii Ron1âncşti, Şcoala de Ia Colţea şi tipografia ş.a. Acestor moşteniri li se 
alătură astăzi Palatul Teatrului Naţional, construcţie tidicată în anii 1967-
1970, pe locul folosit adeseori pentru montarea cortului unor trupe artistice 
de circ. În secolul XX această piaţă a fost preferată de bucureşteni pentru 
adunări politice sau culturale, funcţionalităţi oferite anterior de Piaţa Unirii 
şi de Dealul Mitropoliei, de Câmpul Filaretului ş.a. 

Observaţiile arheologice s-au practicat, în această zonă, cu p1ilejul 
restaurării unor monumente arhitectonice şi îndeosebi în timpul lucrărilor 

edilitare in1puse de modernizarea oraşului. Primul obiectiv abordat arheolo
~ic a fost Palatul Sutu, edificiu zidit în anii 1833-1834 de marele boier Cos-
~ , 
tache Grigore Suţu în baza contractului încheiat cu arhitecţii vienezi Johan 
Veit şi Com·ad Schwink 1• Clădirea, asupra căreia plana primejdia demolării. 
urma să devină, confo1m Hotărârii CE al SPB, din 1 O decembtie 1956, sedi
ul ~1uzeul ui Bucureşti. Anterior, acestei noi funcţionalităţi, era necesară res
taUI·area palatului. ajuns într-o stare rea. deşi se afla în Piaţa Universităţii. 
centrul Capitalei. În arhiva ~1uzeului se găseau câteva documente scrise pri
vind înţelegerea dintre comanditar şi cei doi arhitecţi. calitatea lucrărilor. în 
unele con1pa11imente nemulţumitoare pentru beneficiar. adeseori făcute în , 
etapa a doua a finisării interioare etc-. Actele acestea se completau cu alte 
înscrisuri, conform cărora se ştie că în mahalaua Sf. Sava existaseră casele 

1 G~or~escu. Panait l. Panait. Petre Dache 1971. p. 4~. 
~ Georgescu. Paul 1. Cernovodeanu 1960. p. 16-~0. 
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cronicarului Stoica Ludescu dobândite, plin moştenire, de la bunicul lui, 
Seman judeţul, fost în acest rang orăşenesc între anii 1594-1626. Ulterior s-a 
conturat întregul mers al proprietăţii asupra edificiului şi a vastului teren ce 
se afla către "poarta mănăstirii Colţea" şi în mahalaua Sf. Sava, ajuns în 
jurul anului 1816 în stăpânirea postelnicului Costache Suţu, prin dota soţiei 
sale. În anul 1833 tânărul proprietar a poruncit zidirea actualului palat. În
trucât informaţia scrisă, deşi valoroasă, nu răspundea complet cerinţelor res
tauratori lor, în anul 1958 s-a trecut la efectuarea unor săpături, pe terenul 
din faţa edificiului 3

. S-au trasat, pentru această lucrare, şase şanţuri, primul 
dintre ele dovedindu-se ineficient din cauza scurgeri lor provocate de un canal. 
În celelalte şanţuri stratul de pământ viu, castaniu tasat, se afla la -1,62 m faţă 
de nivelul actual. El este acoperit de un pământ cenuşiu închis, amestecat cu 
cărbuni, lăsând in1presia efectelor unui incendiu. Acestui vechi nivel îi aparţin 
vestigii le unei case din paiantă de la care provin fragmente de fatfurii smălţui
te, cu picior inelar. Smalţul de culoare galbenă, maronie sau verde, ca şi un 
fragment de cahlă plată, nesmălţuită, descoperite în strat, sugerează ca datare 
secolul al XVI-lea. Şanţul IV, deschis paralel cu latura sudică a palatului, a 
surprins peretele unei pivniţe, lat de 0,75 m, fiind făcut din cărămidă bine arsă 
(29x 15,5x4 cm.) şi mortar rezistent. Ultetior a fost găsit şi peretele pereche 
care susţinea zidul de sud al holului central al palatului. Pivniţa aceasta, care 
apaqinea "caselor mari" ale lui Stoica Ludescu avea o lăţime de 4 m., boltă 
semicilindtică, susţinută pe dublouri late de 1 m-t. Zidul avansează spre Bule
vardul I. C. Brătianu, sub pavajul cuqii, 17 rn., ţesându-se cu un altul orientat 
N-S. Sondajul din anul 1958 a dovedit că pe extrţma sudică a Pieţii Universi
tăţii s-au găsit dovezi ale unei locuiti modeste din secolul XVI peste care s-au 
zidit casele lui Seman judeţul, şi mult mai târziu Palatul Suţu. 

Observaţiile acestea au fost completate de săpăturile arheologului 
Dinu V. Rosetti efectuate, tot în anul 1958, în apropierea Bisericii Colţea, 
datorată marelui spătar ~1ihai Cantacuzino, din anii 1701-17025

. Lăcaşul 
actual s-a tidicat la 2-3 m nord de fundaţiile din cărămidă şi bolovani de râu 
ale bisericii anterioare, a lui Udrea Doicescu, marele dregător ucis în tin1pul 
răzmeriţei seimenilor şi dorobanţi lor din anul 16556

. Vestigii le respective au 
fost atinse în anul 1981 de arheologul Radu Ciuceanu şi Cristian Ţico7 şi 
dczvelite complet de dr. Gh. ~1ănucu-Adameştcanu, în anul 2006 8

, toate 

'Săp<"1turi efectuate de Panait 1. Panait şi I\·1ihai Sfunpetru. 
~ P~mait 1963. p. 149-151. 
" Stoicescu 1961. p. 183. 
6 Giurescu 1979. p. 70. 
'1 

Zflnescu 1992. p. 363. 
~ l\1<\nucu-Adarncşteanu. Dan Cosmin Pîn·ulescu. Carnelia Mirela CiocăneL Zambory 
Mihaly. Dan D. Ionescu. Marcel Ciucă. Gabriel Vasile 2007. p. 95-9R. 
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aceste intervenţii fiind în legătură cu restaurări necesare bisericii, monument 
istoric de seamă pentru Bucureşti dar şi pentru Piaţa Universităţii. 

În anul 1958 D.V. Rosetti trasase două secţiuni; una perpendiculară 
pe altarul bisericii cantacuzineşti, lungă de 7,5 m şi lată de 2 m şi cea de a 
doua, mai redusă ( 4,50x2 n1), care urmărea fundaţia absidei sudice a lăcaşu
lui respectiv. Şansa a făcut ca secţiunea I să atingă latura de sud a unui cup
tor de ars vase ceramice şi să identifice cel mai vechi nivel de locuire medi
evală pe această parte de SE a Pieţei Universităţii. Pe baza fragmentelor ce
ramice aflate în strat şi a observaţiilor privind cuptorul medieval, s-a afitmat 
că toate acestea atestă existenţa unei locuiri medievale în a doua jumătate a 
secolului XV şi începutul veacului Uimător9 . O locuire modestă, beneficiară 
de consttucţii din paiantă, eventual bordeie, care adăposteau oameni de 
rând, siguti olari şi alte categorii de meşteşugari, slujitori, peste care s-au 
ridicat mai târziu casele unor mari boieri sau orăşeni de frunte. Pe parcursul 
secolului al XVI-lea s-au produs modificări în starea socială a acestei colec
tivităţi nordice a Bucureştilor, reflectate prin consemnarea unor boieri, sluji
tori la Cut1ea Domnească, aşa ca şi acel Andronache pârcălab cu care, de 
fapt, începe istOiicul ctitoriei sale purtătoare a hramului Sf. Sava. 

În acelaşi an, 1958, când s-au efectuat sondajele din curtea Palatului 
Suţu şi în jurul Biseticii Colţea, praf. dr. Gh. Cantacuzino a făcut unele con
statări pe şantierul de construcţii de pe str. Academiei, nr. 4, unde săpându
se fundaţiile noului bloc a fost găsită o pivniţă, atribuită de arheolog, colţu
lui sud-vestic al ansamblului Sf. Sava, o conductă de apă cu manşonul pro
tector triunghiular, din care a depus, la Muzeul Bucureşti, un crâmpei de 
conductă folosit mult timp şi în expoziţia de bază ş.a. Descoperirile din str. 
Academiei 4, în special, pivniţa datată de Gh. Cantacuzino în secolul XVI, l
a determinat pe N. Stoicescu să plaseze faza 1 a mănăstirii Sf. Sava ,,la sfâr
şitul secolului XVI sau la Începutul secolului al XVII-lea" 10

. Argumentul 
datei târzii este adus prin hrisovul din 23 aptilie 1619 11

. Astfel mănăstirea 
ctitorită de Andronache pârcălab este printre primele construcţii de zid de pe 
această extremă de Nord a Capitalei de azi. 

Observaţii le arheologice făcute pe şantierele de construcţii din aceas
tă zonă confirmă situaţia respectivă. Cele mai frecvente mănurii sunt pivni
ţele şi conductele de apă care împânzesc Piaţa Universităţii. 

Conducta 1 surprinsă la 22 m de colţul de SE al faţadei Palatului 
Universităţii. păstrată la -0,60 m faţă de actualul caldarâm. străbate un strat 
de pătnânt cenuşiu închis. medieval, subţire de 0.15-0,25 m, fiind executată 

c, Rosetti 1961. p. 67'2-676. 
10 s . 1961 '19- ") tcm:escu , p. _ ). n. -· 
11 D.I.R .. , e;~c XVII/3. Bucureşti. 1951. p. JS3. 
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din olane protejate cu cărămizi puse în dublă pantă, legate cu mortar gălbui, 
cu cuiburi de var. Această conductă alimenta Mănăstirea Sf. Sava venind 
din Nord şi îndreptându-se spre colţul actualei Bănci Comerciale Române. 

Conducta 2 avea un traseu perpendicular pe cel anterior străbătând 
Bd. Regina Elisabeta, îndreptându-se spre Colţea, ambele aparţinând secolu
lui al XVIII-lea 12

• 

Conducta 3 urma aliniamentul str. Ed. Quinet fiind făcută din olane 
ceramice, ca şi cele antetior notate şi îndreptându-se spre str. Sărindar. Ea taie o 
eventuală groapă de bordei, în care s-au găsit fragmente de străchini smălţuite şi 
cu motive trase cu angobă albă, putând fi datate în secolele XVII-XVill. 

Conducta 4, orientată NE-S V, desfăşurată între statuia lui Gh. Lazăr şi 
cea a lui Spiru Haret, aparţinea secolului al XVIII-lea. Olanele tubulare smălţui
te în intetior au fost îmbrăcate cu un manşon de mortar gălbui nisipos şi cără
mizi în dublă pantă, fiind surprinsă sub trotuarul sudic al Bd. Regina Elisabeta. 

Conducta 5, semnalată în faţa statuii lui Gh. Lazăr, executată din 
olane de mai mare capacitate, neprotejate, acoperite în interior cu smalţ ver
zui, subţire. Şanţul săpat pentru acest presupus canal de scurgere tăia un 
strat de moloz din prima jumătate a sec. XIX. Din ceea ce ştim în prezent, 
zona Pieţii Universităţii era străbătută de mai multe reţele de apă, unele ve
nind din Cişmigiul de mai târziu, iar altele dinspre Grădina Icoanei sau 
Bucureştioara. Locuirea propriu-zisă era, în secolul XVI, restrânsă şi atn 
putea-o considera chiar pauperă. În manie 1964 construindu-se mi pa nouă a 
Hotelului Athenee Palace s-au săpat fundaţiile la 6 m., penniţând citirea de
punerilor stratigrafice din care rezultă că ptimul strat de \·ieţuire în acest loc 
se datorează secolului al XVIII-lea 13

. 

Pe Şantierul Metrou 2 au fost dezvelite, în apropierea Cinematogra
fului Patria, în anul 1986, două mari pi vniţe târzii din secolele XVIII-XIX 14

. 

Unele case din secolul al XVII-lea. aparţinând limitei nordice a vetrei orăşe
neşti s-au identificat pe Bd. N. Bălcescu în faţa Teatrului Naţional. O verita
bilă explozie demografică şi edili tară s-a petrecut către sfârşitul veacului 
XVII. cu tentacule pe Podul Mogoşoaiei - Cişmigiu şi pe cursul 
8 ucureştioarei. În urma da ni i lor domneşti s-au construit case boiereşti în 
zona respecti vă, consemnate în actele seri se sau semnalate arheologic 15

. Aşa 
apar proprietăţile lui Vergo \'el portar în Mahalaua popii Stoica ( Brezoianu-

12 Panait I. Panait. CarneT de şanTier. 2011969. 
1

-' ldem. Camel şanTier. 8/1963-1964. 
1 ~ Ciuce:-~nu. C. Brăcăcescu 1992, p. 275-276. 
1 ~ Fundaţii semnalate în 25 XI 1959 pe actualul Bd. Regina Elisah~ta. in apr<,pierea 
ju11L·ţiunii cu Calea Victoriei (Podul Ml)goşoaiei) pnwenind din secolul X\'II !Cornet 
şantier. 21 1959-1960). pi,·niţe din secole!~ XVII-XVIII pe terenul nl'li aripi a lmtitutului de 
Arhitectură . .Ion Mincu·· (CarneT şantier. 151196 7) ş.a. 
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n.n.) în temeiul hrisovului din 11 octombrie 1693 16
, cele ale agăi Ianache 

Văcărescu, dobândite prirr hrisovul din 17 aprilie 1696 17
, ale lui Pătraşco vei 

şetrar Brezoianu 1703 18 ş.a. 
De la micile biserici de lemn s-a trecut la lăcaşe din zid, aşa cum a 

fost cazul Bisericii Ienii (ptimul locaş dărâmat după cutren1urul din martie 
1977-n.n.), ridicată în anul 1724, Biserica Dintr-o Zi, din Mahalaua popei 
Manea, ridicată de Marica Doamna (1702), bisericile Brezoianu (1710), 
Colţea (1701) 19

, Caimata (1730-1731), Scaune (1703) ş.a. Prin aceste con
strucţii laice şi de cult s-a schimbat şi aspectul zonei în care se afla Mănăsti
rea Sf. Sava fostă, cu un veac înainte, într-o margine a oraşului. Fusese un 
aşezământ monastic modest într-o perioadă în care Reşedinţa Domnească de 
pe Dâmboviţa era dotată cu marile mănăstiri: "Sf. Troiţă"-Radu Vodă, cu 
Mănăstirea Mihai Vodă, pe care Paul de Alep o preciza, cu prilejul vizitelor 
sale la Bucureşti, ca fiind "de mari proporţii şi măreaţă, iar biserica avea 
trei cupole"20

. Acelaşi însoţitor de patriarh venit din Orientul apropiat nota 
că Mănăstirea "Sf Sava" era, în anul 1656, "o mică mănăstire cu lzramul Sf 
Sara" 21

• Nu ştim prea multe lucruri despre ctitor, pe care G. I. Ionnescu
Gion îl consemnează a fi fost ,,llll Andronake Pârcălabu/"22 . Închinată schi
tului "Sf. Sava'' de la Sfântul Mormânt, i s-a dat această denumire, hramul 
fiind însă "Buna Vestire". Fiind subordonată marelui centru creştin, mănăs
tirea pârcălabului Andronache a prin1it, din pat1ea bucureştenilor, diferite 
danii: prăvălii, locuri de casă, ogoare, devenind sediu de găzduire a OI1odoc-

.,~ 

şi lor răsă1iteni p0111iţi în hagealîc la IerusalinY"-'. 
Faima aşezământului călugăresc avea să fie dobândită prin găzduirea 

şcolii înfiinţată de Şerban Vodă Cantacuzino, la început de domnie, sub în
demnul fratelui său, stolnicul Constantin Cantacuzino, şi ridicată la rang de 
Academie Domnească de către Constantin Brâncoveanu2

-t. 

O bogată bibliografie datorată cercetătorilor români şi străini reflectă 

rolul acestei prestigioase instituţii bucureştene a cărei tradiţie o poartă în 
prezent Universitatea Bucureşti. Foat1e mulţi dintre intelectualii Ţării Ro
mâneşti, din secolele XVII-XIX. s-au f01mat în acest te1nplu al învăţătnântu
lui nostru, la care s-au adăpat şi tineri veniţi de peste hotare. Ca izvoare ma-

lh Georgescu. Paul 1. Cerno\'odeanu. },)ana Criqache-Panait 19()0. p. 5)-54. 
1 ~ Ibidem. p. 56-59. 
1 ~ /bide//1. p. 66. 
19 S·, · · 97' 1 1 :11--aceJdoţeanu 1 -· p. -t_- )). 
2° Călători srrâini despre Ţârilc Ro111ânc. VI. Bucureşti. 1976. p. 118. 
'1 - lbidc111. 
22 lonnescu-Gion 1 899. p. :212. 
2
' Panait 2000 1 Ms. ). 

'.l . - C1obanu 1982. p. 168-177. 
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teriale păstrate astăzi la loc de cinste se află "Pisania bisericii zidită de Vo
dă Brâncoveanu pentru Mănăstirea Sf Sava" 25

, pietre tom bale ale unor eru
diţi dascăli, alte piese litice la care s-au alăturat vestigii arheologice desco
perite în anul 1972. 

Către sfârşitul lunii mai din acel an, pe actualul Bd. Regina Elisabe
ta, se executau lucrări ale Intreprinderii Teleconstrucţia, sector 1, care con
stau, mai întâi, din săparea unui şanţ lat de 1 m, în trotuarul sudic, opus fa
ţadei Palatului Universităţii, în segmentul spaţiului rezervat statuii lui Mihai 
Viteazul, şi a unei casete de 3,35x3,20 m., alipită aleei ce duce la Banca 
Comercială Romană26 • Lucrările mergeau anevoios întrucât era necesară 
spargerea unui planşeu gros de beton. Peretele estic al casetei a căzut peste 
un zid de cărămidă bine arsă, fixată cu mortar alb-gălbui cu nisip şi pietriş. 
Şanţul s-a dovedit un adevărat ax al celor două bise1ici care s-au succedat la 
"Sf Sava", cunoscute din documente şi din cronica oficială domnească, dar 
acum identificate cert în teren. Fundatiile lor se află Ia 7 m de soclul statuii 

' 
Yoievodului Unificator. ocupând actuala staţie pentru mijloacele de trans
port în comun care se îndreaptă spre Piaţa Rosetti. Arheologic s-a precizat 
că zidirea lui Constantin Vodă Brâncoveanu, pe care o notăn1, B2, a supra
pus complet lăcaşul lui Andronache pârcălab, (B 1) fiind într-adevăr mult 
mai încăpătoare decât precedenta (Pl. 1 ). 

Bisen'ca 1 (sec. XVI-XVII) a urmat planul de sală, cu absida altaru
lui neprecizată clar în şanţul respectiv, fiind dezvelită latura de sud pe o lun
gime de 14.62 m (Z.E.) Zidul executat din cărămidă (25x 12x3,5 m) cu mor
tar nisipos-gălburiu, prezintă multiple fisuri. El se ţese cu alte două ziduri 
perpendiculare (Z.F., Z.D.), late de 0.90 şi 1,00 m. grosime care trebuie să fi 
avut şi această latură sudică a bisericii, dezvelită numai pe jumătatea ei nor
dică. Dacă planul de sală este sigur. aşa cum evidentă este şi starea de slabă 
rezistenţă a pereţilor în anul 1707. când Constantin Brâncoveanu încerca să 
o repare 27

• fără rezultat, axul longitudinal trebuie să fi fost peste cei 14,62 m 
A • • " 18 

caţ1 sunt prec1zaţJ acum- . 
Biserica 2 ( 1709-1870) a fost delimitată în Vest de peretele zidit al 

casetei săpată în anul 1972 şi de un arc de zid spre E .. atibuit altarului. mă
surând astfel 27 m lun!::!ime. Cărf1mida folosit[t diferă de cea a antecesorilor ._ 

2
:\ Şant1er supravegheat arheologic în colabt)rare cu regretatul et)leg Aristide Ştefănescu. El 

este autorul raportului intitulat .. Academia DtHllneascii de la Sf. Sa,·a ctitorie cantacuzină
~epere arheologice ... publicat în Bucureşti.l\111\1. XV. BuL·ure~ti. 2001. p. 147-152. 
-<> Mai~trul Şantierului 117. Abălaşei M1rcea a dat un de,·otat sprijin cercetării arheologice. 
fapt pentru care i se cu,·in mulţumiri. 
~ 7 Stoicescu 1961. p. 295. 
2
!i Zidul E porne~te de la 1.~0 m faţ[l de Z .. \. şi la 7.1 O m se ţese cu Z.F. aYfmd capul tăiat 

hrusc la 14.61 m. 
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(28x15x3,5) fiind fixată cu mortar pregătit din nisip, pietriş şi cuiburi de var. 
Cum este şi firesc, pereţi! brâncoveneşti s-au păstrat la cote mai înalte, ei 
acoperind fundaţiile ctitoriei lui Andronache pârcălab, retezate la cota pavi
mentului interior. Au fost evidente numai zidurile transversale; Z.A., extre
ma exonartexului, perete gros de 1,62 m, Z.B., lat de 1,05 m marcând pro
naosul, Z.C. de 1,02 m, separator de naos şi Z.G. de 1,30 m cel al altarului. 
Toate aceste ziduri sunt retezate la cea. 1 m fată de caldarâmul actual, în , 

timp ce acelea vechi au rămas la 1,57-1,72 m faţă de acealşi reper. Fundaţia 
bisericii po111eşte dintr-un decroş aflat la -1,60 m fiind bine acoperită de 
mortar. Stratigrafic actul ctitoricesc voievodal este indicat de o dungă de 
mortar care acoperă un strat de pământ cenuşiu purtat ce are sub el un strat 
gros .... de moloz, în care zac resturi de cărămidă provenite de la vechea biseri
că. In interiorul bisericii brâncoveneşti s-au aglomerat matetiale provenite 
de la demolarea practicată în anul 1870. când un deviz aproba suma de 300 
lei "pentru dărâmarea bisericii"29

. Au rămas î1nplântate în pământ fundaţii
le care redau aievea planul ctitoriei unui pârcălab şi cele ale mult credincio
sului Sfânt Constantin Brâncoveanu, dar şi morminte ale cimitirului din jur. 
Caseta menţionată anterior, săpată în faţa intrării de pe latura apuseană, a 
scos la lumină 12 înhumaţi (Pl. 2); 

M 1 - găsit la -0,85 m fată de nivelul de înhumare, matur. Membrele 
....., ' 

infe1ioare deranjate de fundaţia ~indei bisericii brâncoveneşti, fapt ce arată 
că provine de la lăcaşul anterior. In mâna dreaptă păstra o monedă. 

M2 - craniu depus într-o groapă ovoidală având alături o cărămidă 
pe care era zgâ1iat numele .Anania", ceea ce indică un călugăr. 

.MJ - adolescent cu membrele inferioare deranjate de groapa făcută 
pentru M2. În pământul de umplutură câteva fragmente de farfurie cu smalţ 
verde dens (secolul XVII). 

M4 - matur cu braţele fom1e strânse pe lângă trup, mâinile ridicate 
către clavicule, monedă pe piept. 

M5- matur, craniul afectat de săparea gropii /1.11 care 1-a suprapus. 
dovedindu-se că şi acesta a fost depus în secolul XVII. 

/1.16 - matur. braţele cu coatele distanţate de corp. falangele foarte 
înverzite din cauza unei monede pute111ic oxidată părând a fi patrona Unga
riei. În umplutură bucăţi de lemn carbonizat. 

/1.17- matur de Ia care s-a găsit, în caseta respectivă. numai picioarele. 
lv18 - matur surprins de Ia gât în jos, braţul drept pe abdomen, cel 

stfmg deranjat de M7. Ca inventar a avut o monedă foa11e mică, oxidată. 
M9- reînhumare de matur. 

:rJ 
lnnaşcu 1965. p. III. 
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M 1 O- matur bine păstrat. La mâna stângă avea o monedă ruptă. Bra
ţul stâng rămas pe piept, cel drept lipsă, monnântul fiind deranjat. 

M11 - adolescent(ă) înhumat(ă) lângă M 10 având mâinile păstrate 
pe abdon1en unde a apărut şi o monedă de secolul XVI şi 3 copci de veş
mânt. 

M 12 - craniu reînhumat în apropierea lui M7 şi M8, putând fi chiar 
craniul acestuia din unnă30 

Cele 12 morminte făceau parte din cimitirul format în jurul bisericii 
lui Andronache şi folosit şi în timpul lăcaşului brâncovenesc. Caseta respec
tivă în care au apărut osemintele ocupa un mic teren din faţa exonartexului, 
fiind populată cu 10 creştini maturi, unul dintre ei, fost călugăr, cum indică 
acea cărămidă cu numele lui Anania <M2>, şi 2 adolescenţi. Inventarul fu
nerar se compune din monede (M 1, M4, M6, M8, M 10, M 1 J), cărămidă cu in
seri pţii (M2), copci vestimentare (M 1 J), resturi de si eri u ş.a. 

Zone de înhumare se identifică atât în jurul lăcaşelor cât şi dicolo de 
colţul de SV al mănăstirii unde arheologul dr. Gh. Cantacuzino a semnalat 
situaţii similare, pe str. Academiei 4. 

În dăinuirea ei, Mănăstirea Sf. Sava a cunoscut cel puţin trei mari 
etape de construire, începând cu aceia a meşterilor lui Andronache pârcălab 
d~ la care se cunosc vestigii de zidărie şi morminte, la care se adaugă un rest 
din pavimentul, făcut din cărămidă (25x 14x3,5 cm) care acoperea pronaosul. 

Cea de a doua fază este datorată lui Constantin Vodă Brâncoveanu, 
începută cu zidirea clăditii şcolii şi încercarea consolidării pereţilor lăcaşu
lui existent eşuată ptin năruirea acestora şi ca atare ctitorirea bisericii celei 
noi, între anii 1707-1709, date consemnate în pisanie31

. Acest lăcaş. mult 
mai extins. avea pereţii groşi, în jur de 1 m. întăiiţi cu tiranţi din bâme de 
lemn şi care urmau un plan triconc, compus din exona11ex (3,5 m), pronaos 
(5,50 m). naos cu cele două abside laterale şi altarul semicircular în interior 
şi poligonal în afară. Absida răsăiiteană, delimitată de zid gros de 1.30 n1. 
păstrează un paviment din cărămidă, care probabil susţinea lespezile la care 
se referă ispravnicul lucrării. Radu Dudescu. în epistola sa către patriarhul 
Ierusalimului Hrisant Nottara. din 13 septembrie 171 O. El informa pe înaltul 
prelat. atât de legat de faptele lui Vodă Brâncoveanu. că .. a luat ·'fârşit clci
direa .~fintei hiserici şi c fără lipsă de toate, atât la -;ugrăn"r. cât şi la uşrer-,, 
nerea de lesee-;i. carapeteasma şi alte lucruri de ne1·oie"·'-. S-a zidit pe latu-
ra de E o casă de piatră pentru tipografie şi o bibliotecă şi muzeu în colţul de 

'
0 Panait 1. Panait. Camer şamier. '2.81 1. 197'2. 
'' Pi~ania l\1ttnă~tirii Sf. Sa"a indicei ziua de târnosire- ~O iuli~ 1709. PL.IL·a de piatră. fru
mos ornamentată se află la Muzeul Naţional de Artă din Bucureşti. 
;
2 Hurmuzaki 19.~6. p. 76. 
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SE al curţii mănăstireşti, aşa cum indică planurile ulterioare33
. Lucrarea lui 

Constantin Brâncoveanu a tbst mult mai amplă, incluzând diverse zidiri in
tervenite până în anul 1713, precum case pentru şcoală, o poartă de piatră. 
grajd, şură, zid de protecţie ş.a.34 . Existau la Sf. Sa va "case patriarhiceşti", 
aflate în colţul de SV, chilii, casele egumeneşti ş.a. Un incendiu pornit în 
anul 1739 a provocat avaria construcţiilor, care au fost reparate ulterior. Cel 
care a marcat a treia mare etapă de zidire a fost Alexandru Vodă Ipsilanti, 
domnitorul apreciat de Nicolae Iorga "printre cei mai buni domni ai noştri 
din secolul al XVIII-lea, dacă locul său nu e în fruntea lor chiar", convinge
re la care aderă şi un istoric din zilele noastre35

. 

După anul 1767 ansamblul arhitectonic Sf. Sava rămăsese exclusiv 
pentru şcoală. În timpul primei sale domnii în Ţara Românească, Vodă Ale
xandtu Ipsilanti (1774-1782) a susţinut o politică de promovare a meşteşu
gurilor şi negoţului, dar şi de înflorire a învăţământului, inclusiv Academia 
de la Sf. Sava36

. El a beneficiat de o clădire de mari proporţii, ceea ce planul 
din anul 1852 numeşte "Colegiul S.f Sava", care ar fi ocupat latura de N a 
Bulevardului Regina Elisabeta. După o schiţă datorată lui Alex. N. Vitzu, 
fost elev acolo, incinta Sf. Sava se desfăşura pe arnbele părţi ale bulevardu
lui de azi, având pe N clădirea n1are a Colegiului şi lângă aripa de V a aces
tuia o altă casă de mai mici proporţii, probabil casa episcopală cu ptidvor 
spre str. Academiei 37

. În zona centrală mai dăinuia biserica lui Constantin 
Vodă Brâncoveanu, în faţa căreia se afla poa11a mare dinspre Uliţa Acade
miei. La anul 1852 Şcoala de la Sf. Sa va avea o pom1ă de V, cea deja evoca
tă şi o a doua, pe latura de S, amenajată între clădirea Bibliotecii şi a Mu
zeului (în plan un T răstu111at) în partea de SE şi construcţia, attibuită învă
ţământului primar, ce ocupa colţul de SV şi se extindea până la poarta de S. 
penniţând ajungerea în str. Ion Ghica şi de aici Uliţa Colţea. Prima poat1ă. 
cea spre str. Academiei, era flancată de două alte corpuri de clădiri aflate 
aproximativ pe traseul Bd. Regina Elisabeta de azi. Documentele de epocă 
atribuie lui Alexandru Vodă Ipsi lan ti. în afara palatului şcolar, desfăşurat pe 
două nivele. şi alte case pentru cursUii, locuinţe, dependinţe, rezultate din 
can1pania de construcţii încheiată în anul 1779 sau rămase de la Vodă 
Brâncoveanu. cum era biserica păstrătoare a unei s1ngure turle. din lemn. 
ridicată pe exonanex :;~. 

;~ /864 Uni,·ersitatca din BucureşTi /964. Bucureşti. p. 13. 
~-' Stoicescu 1961. p. 295. 
·':' Mntei 1982. p. 17. 
·'

6 Giurescu 1974. p. 65-66. 
·
17 Vătăma nu 1973. p. 47. 
•s /864 Uni1·ersiraren din B11curcşri /964. Pl. XXI. 
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În jurul mănăstirii erau case şi alte proprietăţi deţinute de persoane 
evocate cu prilejul cumpărării de terenuri de către urbe pentru amenajarea 
arterei "Calea Bulevardului Universităţii" şi a grădinii din faţă, conform 
proiectului întocmit de arh. Al. Orăscu şi Se. Benisch, aprobat de Alexandru 
D. Ghica, la 1 O septembrie 1857, o lună mai târziu s-a pus piatra fundamen
tală a actualului Palat al Universitătii 39 . , 

Cu excepţia bisericii penttu care s-a propus iniţial strămutarea ei 
"din locul unde se află", toate clădirile aflate acolo au fost decimate40

. Sta
rea lor era deja afectată de calamităţi şi de vechime. Printr-un raport din 
3 decembrie 1852 domnitorul Barbu Ştirbei era informat că edificiile în care 
se aflau biblioteca şi muzeul, plasate în vecinătatea marelui boier Costache 
Suţu, erau "dărăpănate şi umedioase"41

• Expertiza făcută bisericii constata
se că şi aceasta era legată "cu şine de fier" fără a i se asigura o rezistenţă 
deplină, mergându-se cu propunerea de a se zidi un alt lăcaş42 . Era ultima 
clădire din zestrea lui Constantin Brâncoveanu care a fost năruită, cum s-a 
mai spus, în anul 1870, când noul Palat al Universităţii era deja o mândrie a 
oraşului Bucureşti43 . Era tratat ca un "Centru r·t!ntru instrucţia publică su-

. _.,, 
penoara . 

Monumentalitatea edificiului a impus încadrarea lui într-un spaţiu 

corespunzător, o arteră de comunicaţii directe spre Uliţa Colţei şi Podul 
Mogoşoaiei. Primul crâmpei a fost trasat în faţa Universităţii şi extins, în 
etape, până la smârcurile Cişmigiului şi mai departe. S-a creat grădina semi
circulară, în mijlocul căreia a fost plantată statuia lui Mihai Viteazul, care 
anterior fusese proiectată la poat1a de intrare în grădina Cişmigiu. Opera de 
bronz a sculptorului Canier Belleuse a fost dezvelită, ~ub presiunea studen
ţilor. în anul 1874. Fundaţiile suprapuse ale celor două biserici Sf. Sava au 
rămas la 7 m Nord de soclul statuii, aşa cum se păstrează şi în prezent. Ele 
constituie cele mai importante vestigii evocatoare ale primei Academii aŢă
rii Româneşti, existentă către sfârşitul secolului al XVII-lea. Actualul Bule
vard Regina Elisabeta şi Piaţa din faţa Universităţii. acoperă o bună pat1e 
din terenul Mănăstirii Sf. Sava, cu resturile clădirilor folosite pentru chilii. 
case patriarhiceşti şi egumeneşti. cimitir. dotări gospodăreşti. corpUtile spa
ţiilor şcolare. biblioteca cu 10.000 de cărţi. muzeul. tipografia. zidul de in
cintă cu porţile de piatră. un inventar :..trheologic de mare interes. 

'
9 Ionaşcu 1965. p. 105-108. 

~o lhide111. p. 1 J 1. 
~ 1 Ibidem. p. 105. n. 1.. 
~' . - lhrdcm. p. 111. 
~'Data demol<'irii Bisericii Sf. Sa\'a este apreciat<i diferit: Ionescu 1938. p. 92. d<i data 1855. 
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Abstract 

Urban public \vorks done in the centre of Bucharest allowed rc
cording the archaeological remains of St. Sava Monastery. Built at the end 
of XVI century, the monastery became the seat of Waivode School and un
der the rei gn of Constanti ne Brâncoveanu (1688 - 1714) gained the rank of 

~ ~ 

Waivode Academy. 
The base of t\VO churches from the middle. of thc monastery sur

rounded by a graveyard, the remains of some buildings in which found a 
shelter monks, the school, the first public library. the first museum. a typog
raphy and many others. 

The prcsent paper have the purpose to inform the l\1unicipality over 
the archacological site .. St. Sava" by thc reason of the excavations made on 
thc Qucen Elisabeth Boulevard and in Uni \·ersity Square. 
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