VALENTE
ISTORICE ALE PIETEI
UNIVERS IT ĂTII
,
,
,
DIN BUCUREŞTI
Prof. dr. Panait I. PANAIT
Piaţa Universităţii, denumită la început Piaţa Acaden1iei, este o
realizare urbanistică a ultimelor decenii ale secolului al XIX-lea. Până în
anii 1870 nu se punea proble1na unui atare spaţiu străbătut de şerpuitoarea
„Uliţă a Colţei", flancată de locuinţe orăşeneşti, din aglomerările cărora se
înalţă turlele bisericeşti, indicate în in1aginile fotografice, de bună calitate,
executate de Carol Pop de Szatmary, din Turnul Colţei. Trei piese din
zestrea de fotografii şi clişee, rămase de la acest artist în 1nânuirea
aparatului, redau zona, devenită centrală, a oraşului n1odern, chiar în anul
isprăvirii Palatului Academiei-1870, apreciat de martorii oculari ca fiind
„colosal''. Medicul dermatolog Nicolae Vătăn1anu. dispărut odată cu
colecţia sa în cutren1urul din 4 martie 1977, care a fost şi istoric de prestigiu
al Bucureştilor şi al medicinii româneşti, s-a aplecat. cu n1inuţie,
consultându-l şi pe istoricul George O. Florescu, asupra acestor imagini
panoramice, identificând cu uşurinţă noul palat. dar şi case din jur, sau
apropiere şi mai ales lăcaşurile de cult care erau: Biserica Mânăstirii
Sărindar, azi dispărută, Biserica Doamnei, Biserica dintr-o zi, Biserica Ienei,
cea avariată de seismul din martie 1977 şi dărâmată de autoritatea supremă a
vremii de atunci, dar şi turla Bisericii „Sf. Sava", câte ceva din ansan1blul
Colţea, Palatul Şuţu şi mai departe de acestea, spre NV, turnul ascuţit al
Bisericii Evanghelice'. Biserica ,,Sf. Sava", hram sârbesc 2 , purtat şi de un alt
lăcaş existent la Iaşi 3, era plasată în faţa n1arelui fronton al Universităţii.
marcând partea centrală a curţii Mănăstirii „Sf. Sava", nefiind afectată de
edificiul proiectat de arhitectul Alex. Orăscu şi colaboratorii săi. Faptul
acesta le-a permis istoricilor să presupună existenţa altarului sau a
1

N. Vătămanu, Istorie bucureşteană, Bucureşti, 1973, p. 47-61.
N. Iorga, Istoria Bucureştilor, Bucureşti, 1939, p. 86.
3
Mănăstirea Sf. Sava - laşi a fost ridicată de voievodul Petru Şchiopul în anul 1583,
fiind închinată schitului de la Ierusalim. Refăcută repetat, în sec. XVII-XVIII-XIX,
mănăstirea moldavă a avut multiple misiuni similare cu cele ale Mănăstirii „Sf. Sava" din
Bucureşti. Nicolae Stoicescu, ,,Repertoriul bibliografic al localităţilor şi monumentelor
medievale din Moldova", Bucureşti, 1974, p. 471-473.
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constructiei celei de-a doua biserici de la "Sf. Sava". chiar sub soclul statuii
ecvestre, a lui Mihai Viteazul-t . Până la înălţarea palatului academic şi
universitar trama stradală a zonei era alta decât cea pe care oraşul o are astăzi.
Nu exista piaţa şi nici uliţa de legătură directă între Podul Mogoşoaiei. prin1a
arteră don1nească aliniată în 1692, de către Vodă Constantin Brâncoveanu) şi
Uliţa Colţei transformată. în urma unor eforturi tăcute aproape un veac. în
Bd. I. C. Brătianu. Cealaltă mare arteră orientată E-V. Bd. Regina Elisabeta. a
fost trasată pe segn1ente. începând cu faţada clădirii Universităţii şi prelungită
în ambele direcţii. Dacă până în sec. XVIII centrul oraşului de reşedinţă
Bucureşti era Curtea Domnească, la care se îndreptau cele mai importante
artere de comunicaţie, în veacul al XIX-iea. odată cu ridicarea clădirii
Universităţii şi cu lucrările edilitar urbanistice începute după 1870. polul
orăşenesc s-a transformat în ceea ce se numeşte "Piaţa Universităţii··.
Cel 1nai vechi obiectiv istoric existent pe acest teren fusese ,.Mănăstirea
Sf. Sava··. aşezământ monastic marcat pe planşele cartografice dedicate
Bucureştilor. începând cu cel mai vechi. planul din 1770, descoperit de
profesorul universitar dr. Ion Ionaşcu în Arhivele de la Moscova6 • Planul
indică Mănăstirea cu turnul Colţei şi pe latura vestică a Uliţei Colţei. cifra
Legendei cu indicaţia: .,St. SABBAE" (Sf. Sava). Comparând acest plan
rusesc cu fotografiile rămase de la Carol Pop de Szathmary se constată că pe
parcursul unui veac s-a produs o puternică populare a zonei de Nord a
oraşului. În jurul anului 1770 mănăstirea ctitorită de Andronache pârcălab se
plasa în 1nijlocul unui spaţiu pe care cartograful a reţinut conturul
dreptunghiular al curţii mănăstireşti căreia, i se adăugase o clădire mai
întinsă. adosată colţului de N-V şi o alta, tot la exterior. în colţul de NE. O
uliţă secundară făcea legătura între Podul Mogoşoaiei şi poarta principală de
acces în incinta călugărilor. A doua poartă se găsea pe latura sudică a
n1ănăstirii respective unde se termina o şerpuitoare uliţă, pornită din faţa
turnului Colţea pentru a se frânge, la dreapta. pe actualul traseul al străzii
Toma Caragiu. Trei proprietăţi nenominalizate se înşiruiau pe latura sudică
a uliţei Ienei şi o alta pe colţul intersecţiei Uliţei Colţei cu cea care conducea
la poarta secundară a mănăstiri Sf. Sava (astăzi str. Ion Ghica). Cum este
firesc fotografiile executate de Carol Szatmary surprind o aglomerare mai
densă a clădirilor existente către sfârşitul sec. XIX. Mănăstirea ,.Sf. Sava··
nu a fost 01nisă nici de căpitanul Frantz Josef Sulzer, prezent în Bucureşti în
George D. Florescu, Din vechiul Bucureşti, Bucureşti, I 935, p. I O, p. 53.., n. 251 ş.a.;
N. Vătămanu, op. cit., p. 58; Constantin C. Giurescu, Istoria Bucureştilor, ed. li, Bucureşti
1979, p. 79, ş.a.
5
Ştefan Ionescu, Podul Mogoşoaiei - Calea Victoriei, Bucureşti, 1962, p. 31.
6
Ion Ionaşcu, Planul cartografic inedit al oraşului Bucureşti din anul 1770, în ,,Studii..
Revistă de Istorie'', an XII, 1959, 5, p. 113-131.
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anii 1774-1782. în schiţa cartografică generală pe care a anexat-o lucrării sale
apărută. în trei volun1e. la Vicna7 . Până la descoperirea prof. univ. dr. I. Ionaşcu
această schiţă era considerată a fi cel mai vechi plan al oraşului Bucureşti 8 .
Lucrarea. deşi nu se ridică la nivelul celorlalte planuri cartografice din
secolul al XVIII-lea. are calitatea de a fi fost o sursă de informare teritorială
asupra reşedinţei Tării Româneşti către stărşitul sec. XVIII. În legenda
„Planului original". desfăşurată pe latura stângă a planşei, este semnalizată
şi ,.Kloster St. Sava--. fără a se oferi alte lămuriri.
Mult mai elaborate sunt planurile tinerilor ofiţeri austrieci: baronul
F. B. Purcel ( 1790) şi cel al lui Ferdinand Ernst neterminat în 1791 dovadă
fiind cartuşul Legendei, neco1npletat. dar minuţios trasată albia Dâmboviţei,
formele de relief: .. uliţele"". parcelarea proprietăţilor, clădirile n1ai in1portante.
lăcaşurile s.a. Printre acestea din urn1ă se află şi ,.Mănăstirea Sf. Sava'",
aflată în anii întocmirii planşelor respective în perioada imediat unnătoare
construcţiilor lui Alexandru Vodă Ipsilanti. Se re1narcă palatul. de mari
dirnensiuni. orientat pc aceeaşi direcţie pe care o va respecta şi arh. Alex.
Orăscu. iar în faţă biserica datorată lui Constantin Vodă Brâncoveanu. Turla
acestui lăcaş se identifică. în mod clar. în panoramica de mijloc, a tripticului
fotografic datorat lui Szat1nary. Planul aşternut de un fost elev al Şcolii
Sf. Sava. Alex. Vitzu. medic. reflectă compunerea ansamblului arhitectonic
în ultima fază a existenţei lui.
Mănăstirea Sf. Sava a avut în mod cert două biserici de zid. una dintre
ele înălţată de pârcălabul Andronache. iar cea de-a doua a fost cea
brâncovenească. căreia i s-a alăturat un paraclis9. Localizarea. în teren. a
acestui 1nonu1nent reiese în n1od clar din izvoarele cartografice care privesc
şi Piaţa Universităţii. La rândul lor cercetările şi observaţiile arheologice
indică o locuire încă din sec. XV-XVI de când data un cuptor de olar,
descoperit în vecinătatea altarului bisericii Colţea, cercetat de D. V. Rosetti
în 1958 ' 0• resturile unor casc din paiantă din sec. XVI. sen1nalate în curtea
Palatului Şuţu 11• o pivniţă zidită. investigată de arheologul Gh. Cantacuzino.
în 1958, pe colţul de SV al Pieţei Universităţii. cu prilejul construirii
blocului de pe strada Academiei 4 ş.a. În acel răstimp incinta mănăstirii lui
Andronache se plasa pe extrema de N a vetrei Bucureştilor, devenită cel
mai vechi lăcaş ce a dăinuit în această parte a oraşului. În zona respectivă,
7

Frantz Josef Sulzer, Geschichte des transalpinischen Daciens, Viena, 1781-1782, 1-111.
George D. Florescu, op. cit, p. 7.
') Nicolae Stoiccscu, op. cit, p. 296
0
'
Dinu V. Rosetti, Sondajul de la Biserica Colţea, în „Materiale �i cercetări
arheologice'', Bucureşti, 1961, VI I, p. 672-676.
11
Panait I. Panait, Sondajul arheologic din B-dul 1848, nr. 2, în ,.CAB", I, Bucurc�ti,
1963, p. 150.
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în sec. XVL se desfăşurau câteva mahalale, împinse către periferie, datorită
specificului muncii acestor meşteşugari, cum erau olarii, dovadă fiind
cuptorul de la Colţea, fierarii ale căror ateliere se cunosc la Sf. Gheorghe
Nou 12 şi sub pavimentul bisericii Răzvan, măcelarii din Scaune. stabiliţi pe
malurile pârâului Bucureştioara, săpunarii ş.a.
Ctitoria lui Andronache. el însuşi un slujbaş de rangul IL atâta vreme
cât pârcălabul în Ţara Românească de atunci indica o dregătorie inferioară 13,
se plasa într-o .,lume"" a orăşenilor de rând, alcătuită din meşteşugari şi
agricultori. ţinând seama de actele epocii care consemnează vii, livezi de
pomi. grădini. în vecinătăţile apropiate.
Inforn1aţiile privitoare la etapa de început a acestui aşezământ sunt
puţine şi uneori confuze. chiar în problen1a datării. cea a hramului bisericii.
şi chiar a datei închinării la Sf. Mormânt. Mai acceptabile sunt limitele
1narilor etape prin care a trecut Mănăstirea .,Sf. Sava"" din Bucureşti şi
acestea ar pute fi: etapa începuturilor ce se plasează între anii cca 16001679. urmată de perioada cea 1nai in1portantă atribuită domniilor neamului
Cantacuzinilor. 1679-1716, apoi aceea legată de domniile fanariote. 1 7161821 şi în fine, ultin1a, pe parcursul căreia s-a obţinut trecerea la învăţământul
superior modern r01nânesc. Construirea palatului Universităţii de azi, care a
ocupat vechea vatră călugărească „Sf. Sava"". dar şi mai multe proprietăţi
învecinate, uliţe. terenuri virane. a produs ainple transformări urbanistice,
inclusiv amenajarea Pieţei Universităţii. Preocupările pentru ridicarea unei
clădiri corespunzătoare cerinţelor unei instituţii de învăţământ superior,
frărnântau autoritatea de stat încă din tin1pul căi1năcăn1iei lui Alexandru D.
.
Ghica ( 1856-185 8). vizându-se terenul de la ..Sf. Sava. . Ofisul emis la
1 O septe1nbrie 1857 a aprobat devizul lucrărilor ., pentru înfiinţarea unei
Acaden1ii"" 1-1. Confuzia aceasta, între Acaden1ie şi Universitate, se va aşterne
în actele vremii până târziu, în 1890, când Academia Română denumită
astfel prin Legea din 29 mai 1879 1 \ a eliberat spaţiul folosit în palatul
Universităţii 16.
Lucrările ridicării acestei monumentale construcţii au pornit anevoie.
începând cu pregătirea terenului prin demolări. extinderea acestui şantier
prin cumpărare de proprietăţi particulare şi obţinerea sumelor necesare,
Dinu V. Rosetti, Panait I. Panait, Cercetări istorice şi arheologice privind ctitoria
brâncovenească de la Sf. Gheorghe Nou, Bucureşti. ,.MIM'', Bucureşti, 1968, VI, p. I 09.
13
Nicolae Stoicescu, Sfatul domnesc şi marii dregători din Ţara Românească şi
Moldova (secolele XIV-XVII), Bucureşti, 1968, p. 216.
14
Ion Ionaşcu, Condiţiile edificării palatului Academiei (Universităţii) din Bucureşti în
anii 1857-1864, Bucureşti. ,,MIM'', Bucureşti, 1965, li, p. 110-111.
15
Grigore Ionescu, Bucureşti. Ghid istoric şi artistic, Bucureşti, 1938, p. 78.
16
Dan Berindei, Sebastian Bonifaciu, Bucureşti. Ghid turistic, Bucureşti, 1978, p. 154.
I:!
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finisarea proiectelor întocmite de către cei mai apreciaţi specialişti în
domeniu ş.a. Pentru toate acestea s-a produs o arhivă generoasă studiată de
prof. univ. dr. Ion Ionaşcu, fost director al Arhivelor Statului din Bucureşti
în anii 1953-1956, şi de alţi istorici ai învăţământului românesc. Au rămas
n1ult mai paupere izvoarele de epocă scrise, privitoare la ctitoria
pârcălabului Andronache. completate însă de cele ulterioare emise în special
în timpul domniei lui Constantin Vodă Brâncoveanu. Cea mai interesantă
sursă de informare este pisania, datorată acestui ctitor, dezvelită la 20 iulie
1709, când a fost târnosit lăcaşul brâncovenesc de la Mănăstirea „Sf. Sava'·.
Confonn acesteia prima frază conţine o succintă evocare a perioadei de
început a vechii mănăstiri: .. aceasta sf<â>ntă beserică. lăcaş D<o>mnului
Savaoth. fiind întâi făcută mai mică, de un Andronache pârcălab şi închinată
la lavra S<ve>ti Savei de lângă Ier<u>s<a>lim, hramul aceştii sf<i>inte
beserici fiind Bl<a>goveşteniile precum în hrisoave s-au văzut. iară din
neştiinţa unora şi de multă trecere de vreme, norodul S<ve>ti Sava l-au
tinut" 17• Ca atare ctitorul Andronache construise o biserică mai „mică" decât
cea nouă a lui Vodă Brâncoveanu, având hramul Bunei Vestiri_ pe care a
închinat-o schitului Sf. Sava din apropierea Sfântului Mormânt. Precizarea
provine ,,din hrisoave" ce s-au văzut şi din tradiţia orală „a norodului"'. Ca
atare, hramul s-a completat prin alăturarea sărbătorii Anunţării Sf. Fecioare
Maria de către arhanghelul Gavriil a Hotărârii Dumnezeieşti. de denumirea
schitului Sf. Sava care va deveni mai folosit. cu trecerea timpului 18•
Datarea mănăstirii vechi este plasată în jurul anului 1600. Astfel
autorul primei monografii ştiinţifice a Capitalei. prof. G.I. Ionnescu-Gion
publica în 1899 că Mănăstirea „Sf. Sava" aparţine sec. XVL întrucât avea
vii la Târgovişte anterior primului an al sec. XVIL după informaţia datorată
lui Bogdan Petriceicu Haşdeu 19 • La rândul său Nicolae Stoicescu se opreşte
la sfârşitul veacului al XVI-lea, eventual începutul sec. XVII 20. Către
aceeaşi perioadă trimite şi „cartea" din 23 aprilie 1619. iscălită de judeţul
Dumitru şi cei 12 pârgari ai târgului, privitoare la un diferend pentru o vie şi
un vad de moară, printre martorii semnatari aflându-se şi egume<nul> .. dă la
S<ven> Sava'" 21• Zapisul orăşenesc face parte din grupul celor dintâi
17

Inscripţiile Medievale ale României. Oraşul Bucureşti, sub red. lui Al. Elian,
Bucureşti, 1965, I, p. 484.
18
Textul inscripţiei lasă posibilitatea atribuirii închinării lăcaşului bucureştean
pârcălabului ctitor. În orice caz nu poate fi acceptată plasarea închinării mănăstirii respective
în aprilie 1680 cum scrie Gh. Parusi în „Cronologia Bucureştilor", Bucureşti, 2005, p. 55.
19
G.I. Ionnescu-Gion, ,,Istoria Bucureşcilor'', Bucuresci, I 899, p. 212.
20
Nicolae Stoicescu, Repertoriul bibliografic al monumentelor feudale din Bucureşti,
Bucureşti, 1961, p. 295.
21
„DIR", 8. Ţara Românească, veac XVII, 3, Bucureşti, 1951, p. 253.
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confin11ări scrise ale n1ănăstirii Sf. Sava din Bucureşti. Prima consemnare
lăsată de un călător străin privind Mănăstirea "Sf. Sava" aparţine lui Paul de
Alep. care însoţindu-l pe părintele său. patriarhul Macarie, au vizitat oraşul
Bucureşti în anii 1654 şi 1665. prilej cu care oaspeţii s-au informat asupra
agitatelor momente la zi, ivite după decesul lui Matei Vodă Basarab.
făc�1ndu-şi timp să privească şi unele monun1ente ale urbei. mai
reprezentative. Printre acestea s-a aflat şi ,.o mică mănăstire cu hra111ul Sf.
Sava. pe care ctitorii săi au închinat-o, la început, n1ănăstirii cu acelaşi nume
din Ierusalim şi este cân11uită de un egumen împuternicit de patriarhul de la
lerusalin1·· 22. Textul face parte. din însemnările dedicate oraşului Bucureşti.
aşternute în cea de-a două călătorie a patriarhului, atunci către Moscova, în
tin1pul căreia s-a petrecut a doua şedere a lor la Bucureşti. Paul de Alep
anticipează conţinutul pisaniei brâncoveneşti din 1709. Către aceeaşi
convingere se îndreaptă şi dr. N. Vătămanu care scria că Andronache pârcălab
. .îi dăduse hramul Blagoveşteniei şi o închinase lavrei Sf. Sava de la
lerusalin1 ·· 23. Din actele păstrate în arhive reiese că mănăstirea respectivă
beneficia de prăvălii plasate în Târgul din lăuntru al Bucureştilor, patru
dintre acestea fiind, date. în schimb. lui Şerban Cantacuzino. pentru
construirea hanului acestuia. mănăstirii revenindu-i „un codru de ioc în
Grozăveşti·· 2-t. Mănăstirea ,.Sf. Sava·· era în posesia unor mori. pe
Dâmboviţa. înjugate cu cele ale mănăstirii Cotroceni25 , averea acesteia
incluzând stăpânirea a şase mori proprii26 , vii în Dealul Bucureştilor şi la
Târgovişte. posesie atestată ante 1600, case în mahalaua Sf. Vineri ş.a. 27
Era. ca atare. un aşezământ monastic înzestrat cu bunuri dobândite nu
nun1ai de la ctitor ci şi de la alţi credincioşi. având în vedere veneraţia
bucureştenilor faţă de un metoh de la Sf. Mormânt, care beneficia de dările
trin1ise din Tara Ron1ânească.
Este de presupus. ţinând seama de realităţile practicate şi de alte
mănăstiri. în privinţa instruirii tinerilor în cele ale scrisului, că şi la Sf. Sava
se făcea această instrucţie şcolară. Încă la jumătatea secolului XIX. cum
scrie Ioan Brezoianu. se presupunea exercitarea acestui drept şi Mănăstirii
Sf. Sava. care trebuia să întreţină şi o tipografie. Dorinţa lui Şerban
Cantacuzino n1anifestată. de la începutul urcării în tron, opţiunea sa pentru
.,Sf. Sava". bazată pe prieteşugul Cantacuzinilor, cu Hrisant Notara. viitorul
patriarh al Ierusalimului. care a cântărit greu în alegerea sediului şcolii
22

2
�
2
�

25
2

<>

27

Călători străini despre Ţările Române, Bucureşti, I 976, VI, p. 228.
N. Vătămanu, op. cit., p. 52.
George Patra, Istoricul hanurilor bucureştene, Bucureşti, I 985, p. 34.
G. I. Ionnescu-Gion, op. cit., p. 305.
Ioan Brezoianu, Mănăstirile zise închinate şi călugării străini, Bucureşti, I 86 I. p. 50.
G. I. Ionnescu-Gion, op. cit., p. 213.
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greceşti la mănăstirea „Sf. Sava''_ aflată peste ulucele gospodăriei domnitorului
şi subordonată Sf. Mormânt de la Ierusalim.

Mănăstirea „Sf. Sava", sediu al Şcolii Domneşti
din Bucureşti
Iniţiativa organizării unei instituţii de învăţământ acaden1ic în capitala
Ţării Ron1âneşti a fost stimulată de mai mulţi factori: sociali. economici şi
politici sau impulsionaţi de capacitatea unor personalităţi aflate în vârful
societăţii cunoscătoare a realităţilor europene. În a doua jumătate a secolului
al XVII-lea au sporit rândurile şcolilor organizate de episcopii. mănăstiri.
biserici sau de către domnie. acestea fiind cele mai capabile să atragă dascăli
străini, în general greci, unii dintre ei izgoniţi de autoritatea sultanală şi
nevoiţi să-şi găsească găzduirea pe unde erau solicitaţi. Veniţi. mai întâi. ca
preceptori de care beneficiau copiii familiilor boiereşti, cum a fost aceea a
postelnicului Constantin Cantacuzino ş.a. aceşti oameni de cultură şi-au
găsit locul în instituţii de învăţământ de rang n1ediu cum a fost de exemplu
_.Scola greca et latina·· de la Târgovişte, pentru o scurtă perioadă, în care
s-au instruit tineri care se pregăteau să urmeze cursurile unor universităţi
străine. cun1 erau cele din Italia, Austria, Franţa, Polonia sau la Istanbul.
Spre sfârşitul veacului XVII, graţie politicii promovată de Şerban Vodă
Cantacuzino, urmată de nepotul său de soră. Constantin Vodă Brâncoveanu.
s-au obţinut multiple înfăptuiri printre care şi cele din domeniul culturii. al
valorificării introducerii limbii române în docun1entele oficiale şi în cărţile
de cult, închegarea unui stil arhitectonic propriu, sporirea tipăriturilor ş.a. S
a creat astfel un climat favorabil impulsionării învăţăn1ântului. pornind de la
cel elen1entar, colegiul, şi de rang academic şi în acelaşi ti1np o apropiere
mai generoasă faţă de modelul european. Numai don1niei lui Constantin
Brâncoveanu ( 1688-1 714) i se atribuie trimiterea a cel puţin 15 studenţi. la
puternice vetre universitare europene28, fiii cei mari ai acestuia fiind însă
instruiti' în tară
de către eruditi' dascăli.
'
Oraşul Bucureşti, declarat capitală unică a Ţării Româneşti, în 1659 de
către Gheorghe Vodă Ghica, a devenit, în a doua jumătate a veacului al
XVII-lea, şi cel mai puternic centru urban de instrucţie şcolară al Ţării
Româneşti.
Şerban Vodă Cantacuzino ( 1678-1688) a fost o personalitate complexă,
cu o cultură temeinică începută în familia părintească şi continuată la Înalta
Şcoală a Patriarhiei Constantinopolelui, aplicată, din tinereţe ca ispravnic pc
şantierele aşezământului mitropolitan, la Curtea Domnească din Bucureşti,
28

Istoria Românilor, Bucureşti, 2003, voi. V, p. 872.
https://biblioteca-digitala.ro

Panait I. PANAIT

8

la Hanul Sf. Gheorghe Nou, început de Panaiotaki Nicusios Mamona, la
casele sale de pe Podul Mogoşoaiei şi la Biserica Doamnei, culminând cu
mănăstirea Cotroceni şi Hanul lui Şerban Vodă29 . Avându-I alături, un timp,
pe stolnicul Constantin Cantacuzino, fratele său, proaspătul domn s-a arătat
disponibiL în condiţiile în care abia pornise şi şantierul de la Cotroceni30• să
stimuleze organizarea unei şcoli domneşti la ,,Sf. Sava''. S-a mers gradat
pornind de la modesta ucenicie a pisarilor la Colegiul condus de magistrul
Ghern1anos Locros, ierarh al Nissei, încă din 1680, la Sf. Sava pentru a se
ajunge la rangul de Academie creată în 1694. în timpul succesorului domn
C., onstantm
. Brancoveanu,..
31 .
32
Nicolae Stoicescu , preluând însemnarea Banului Mihail Cantacuzino
din .. Genealogia Cantacuzinilor" 33 plasează acest eveniment în 1679, ca
atare la începutul şederii în tron, dată la care subscriu şi alţi cercetători
inclusiv Radu Vergatti în interesanta sa monografie dedicată Stolnicului
C. Cantacuzono 34. Într-adevăr Stolnicul era cel mai pregătit intelectual
r01nân în organizarea şi funcţionarea unei instituţii şcolare de acest gen la
Bucureşti, realităţi pe care le întâlnise atât la Şcoala Patriarhiei de pe Cornul
de Aur din Istanbul cât şi la Universitatea din Padova, una dintre primele
din Italia, sau la Viena ş.a. Aveau să-şi aducă îndemnul şi susţinerea
patriarhii Dositei al Ierusalimului şi Hrisant Notara, buni sfetnici ai celor doi
domnitori. Prin starea de închinare a celor două puternice mănăstiri
bucureştene: ,,Sf. Sava şi Sf. Gheorghe Nou" Patriarhia Ierusalimului avea
un prestigiu incontestabil în Tara Ron1ânească. Dacă pentru „Sf. Gheorghe
Nou", orientarea dată de Panaiotaki Nicusios Mamona era îndreptată spre
profilul comercial, deşi acolo existau case patriarhiceşti, mănăstirea „Sf. Sava"
aduce o completare reprezentată de activitatea culturală. Faptul acesta avea
să fie observat şi de către ieromonahul lpolit Vîşenski, plecat din importantul
centru ortodox răsăritean, Cernigov, în hagealâc, făcând o plăcută oprire în
Bucureşti, la cumpăna anilor 1707-1708, unde a fost găzduit în chiliile de la
Sf. Sava şi a participat la somptuoasa târnosire a Bisericii Sf. Gheorghe
Nou. Pentru el, ,,Sf. Sava" era ,,liceul oraşului" iar ,,Sf. Gheorghe", ,,ceva
29

Panait I. Panait, Bucureşti-oraşul de reşedinţă domnească a lui Şerban Cantacuzino în
,,Studii şi articole de istorie şi istoria artei'', Muzeul Naţional Cotroceni, Bucureşti, 200 l, p. 1314.
30
Pisania bisericii indică începerea lucrărilor la 26 mai 1679, N. Stoicescu, op. cit., p. 189.
31
Istoria Românilor, voi. V, p. 876.
32
Nicolae Stoicescu, op. cit., p. 127
33
Banul Mihai Cantacuzino, Genealogia Cantacuzinilor, Ed. N. Iorga, Bucureşti, 1902,
p. 140-142.
34
Radu Ştefan Ciobanu Vergatti, Pe urmele stolnicului Constantin Cantacuzino,
Bucureşti, 1982, p. 169 ş.a.
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asemănător cu un han mare, cu o mulţime de magazii înăuntru, pentru
depozite de mărfuri"35. Este perioada în care se structura Regulamentul de
organizare a Academiei de la Sf. Sava, luându-se model norme de funcţionare
ale Universităţii din Padova şi aceleia din Fanar. Şi până la domnia lui Şerban
Cantacuzino comunitatea monahală de la Sf. Sava avusese legături directe cu
forul patriarhal de la Sf. Mormânt, inclusiv cu ortodoxia răsăriteană.
Şcoala organizată de Şerban Vodă Cantacuzino a luat fiinţă în
modesta mănăstire „Sf. Sava", în limba greacă. cu dascăli greci. instituţie
precipitat pornită, având în vedere descinderea proaspătului domn. Şerban
Vodă Cantacuzino, pe malul Dâmboviţei. în prima lună a anului 1679 36 . În
acelaşi an ctitorul înfipsese sapa pentru fundaţiile marii sale mănăstiri de la
Cotroceni, pisania aceleia din pridvorul lăcaşului indicând ziua de 26 mai
1679. Ca atare. presupunem că nu s-au putut face atunci. noi zidiri necesare
şcolii, deşi construcţiile existente erau afectate de vechimea lor şi de o
defectuoasă întreţinere a acestora. Fapte ce se desprind din cronicile vremii.
dar şi din observaţiile de şantier şi alte descoperiri arheologice. În mod cert
exista biserica lui Andronache pârcălab, chilii unde aveau să se ţină şi orele
de şcoală. o casă egumenească. şi o alta pentru oaspeţii aflaţi în drun1ul spre
sau de la Ierusalim, magazii şi alte nemestii gospodăreşti: gard de uluci. cu
poartă pe latura de vest ş.a. Din izvorul cartografic întocmit în 1 770 rezultă
că planul proprietăţii mănăstireşti de atunci înscria un dreptunghi orientat
prin laturile mari, pe direcţia E-V. Comparată cu marile ansambluri
arhitectonice domneşti de la Radu Vodă, Mihai Vodă, Cotroceni, Văcăreşti
ş.a. Mănăstirea „Sf. Sava'' era mai modest îngrijită. Marea ei valoare
începea cu dubla folosinţă de lăcaş ortodox şi şcoală îngrijită de Şerban
Cantacuzino, apoi de Constantin Brâncoveanu şi mai târziu de Alexandru
Ipsilanti, toţi receptivi la problema instrucţiei şcolare a generaţiilor care s-au
succedat. Constantin Vodă Brâncoveanu a moştenit un aşezământ de
învăţământ necorespunzător aspiraţiilor sale. În istoriografia română se
remarcă opinia că personalităţile care au determinat opţiunea hotărâtă a lui
Vodă Brâncoveanu au fost stolnicul C. Cantacuzino37 • fratele acestuia.
Mihail, şi marele învăţat Hrisant Notara, în eparhia căruia se afla şi dania
închinată de Andronache pârcălab, schitului ,,Sf. Sava" din apropierea
Ierusalimului. În textul pisaniei din 1709 se arată că biserica mănăstirii, în
timpul lui Constantin Brâncoveanu, fiind învechită „au început a se strica şi
a crăpa, cât şi a se surpa" devenind o primejdie. S-a pornit cu ideea întăririi
35

Gheorghe Bezviconi, Călători ruşi în Moldova şi Muntenia, Bucureşti, I 94 7, p. 3 80.
Şerban Vodă Cantacuzino a primit firmanul de domnie a Ţării Româneşti la
19 noiembrie I 678 . . intrând în Bucureşti la 6/ I 6 ianuarie 1679 ( c. f. Istoria Români lor,
voi. V, p. 227).
37
1864, Universitatea din Bucureşti, 1966, Bucureşti, p. 11.
36
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zidurilor „pe unde s-a părut că trebuie ca să stea. Iară foarte slabă fiind, mai
v�îrtos ten1eele. s-au surpat. Deci măria sa o au surpat de tot acea veche.
ce-au fostu. din temelie au zidit şi au rădicat aceasta, ce astăzi se vede aşa
i�cusită �i fr�n1�asă. ad�� �ân� pe_ lângă d�n:a şi alt� case ş� �ocmele ca �ă
;
f 1c şcoala de mvaţat carte · . Pisania respectiva nu aminteşte mc1 o construcţie
datorată lui �erban Cantacuzino Voievod, ci numai starea de ruinare a
bisericii vechi. Contribuţia bănească a provenit din partea domnitorului.
cotnplctată cu o sun1ă de bani răn1asă de la Sterie lumânărarul, răpus de
ciu1nă. N eînţc legeri le iscate între urmaşii defunctului, fost locuitor în
mahalaua vecină Scaune 39, l-au detenninat pe Vodă Brâncoveanu să transfere
acea n1oştenire. pentru acoperirea cheltuielilor necesare la Mănăstirea ,.Sf.
Sava··. Ispravnicul lucrărilor care s-au desfăşurat începând cu anul 1707. a
fost pcnnanent. vei slugerul Radu Dudescu, iar egumenul, în timpul căruia
s-a fl:'1cut sfinţirea noului lăcaş, în 1709, Danii! Arapul. Analizând construcţiile
dotnneşti la Sf. Gheorghe-Nou şi la ,,Sf. Sava'" rezultă că Vodă Constantin
Brâncoveanu s-a străduit să doteze cele două mănăstiri cu clădiri noi,
sacrificând lăcaşurile anterioare şubrezite de timp sau devenite neîncăpătoare.
fapt constatat şi de înalţi prelaţi de la Sf. Munte şi de cronicarii din epocă.
realităţi confirmate şi de cercetările arheologice40 . Radu Greceanu, cronicarul
de Curte al don1nitorului, scria că biserica 1nănăstirii Sf. Gheorghe era
„veche foarte. zidită dă un boier anume Dobruş Banul, foarte mică şi
întunecoasă. care fiind în mijlocul târgului şi toată neguţătorimea acolo şi
în1prejur. fiind împodobită cu minunată zidire, ca o cetate, dă luminatul
don1n Constantin Brâncoveanu Voievod"41, acesta a răspuns rugăminţii
patriarhului Ierusalimului Dositei să ridice o biserică ,,pe măsura hanului"" şi
ca atare domnitorul a zidit, în anii 1705-1706, monumentul în care astăzi se
află 1noaştele Sf. Constantin Brâncoveanu. La Mănăstirea „Sf. Sava'' Vodă
Brâncoveanu găsea o situaţie similară, la acel început de veac XVIII, când
se preocupa de continuarea înfăptuirilor lui Şerban Vodă Cantacuzino pe
linia învăţăn1ântului, pe care îl dorea adus la un rang superior42. Încă din
1680. la doi ani de la ridicarea sa în tron, se înfiinţa la Bucureşti, un Colegiu
condus de învăţatul Ghermanos Locros, ajutat şi de alţi celebri profesori
greci. Printre aceşti erudiţi avea să se afle fostul rector al Academiei
Patriarhiei Constantinopolelui Sevastos Chimenitul, devenit director al
18

Inscripţiile Medievale, Oraşul Bucureşti, I, p. 484.
V) Ci. I. lonnescu-Gion, op. cit, p. 213.
-1o Dinu V. Rosetti, Panait l. Panait, Cercetări privind ctitoria brâncovenească Sf.
Gheorghe cel Nou din Bucureşti, ,,Bucureşti'', VI, 1968, p. 99.
-1 i Radu Greceanu, Viaţa lui Constantin Brâncoveanu, Bucureşti, 1961, p. 137.
·12
Ion Ionaşcu, Academia Domnească de la Sf. Sava din Bucureşti factor de propagare a
culturii în Peninsula Balcanică până la 1821, ,,Analele Universităţii Bucureşti'', Seria Ştiinţe
Sociale, Istorie, an XVI, 1967, p. 39-54.
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colegiului din Bucureşti, Hrisant Notara, viitor patriarh al Ierusalimului.
întronat în anul 1707, dar rămas şi devotat diriguitor al procesului de
organizare a învăţământului superior din Ţara Românească şi Moldova. şi
mulţi alţii.i3 . Studiile monografice dedicate istoriei Universităţii din Bucureşti.
redactate în cinstea împlinirii a 100 de ani de la emiterea decretului lui
Alexandru Ioan Cuza din 4/16 iulie 1864 şi a 270 de ani de existenţă a
Academiei de la Sf. Sava, clarifica şi mai multe aspecte ale începuturilor
care au beneficiat de un mecenat domnesc, dar şi de contribuţia celor care au
elaborat ,,Regulamentul" din 1707 de organizare, cadrele didactice şi
studenţi români sau veniţi de peste hotare, cursurile şi limbile de predare, în
primul rând limba greacă, venituri şi cheltuieli ş.a. Paralel cu aceste
preocupări Vodă Constantin Brâncoveanu a purces la reînnoirea ansamblului
arhitectonic Sf. Sava şi la completarea acestuia cu ..alte case şi tocmele ca să
fie şcoală de învăţat carte, pentru pomenirea veşnică a neamului său şi a
moşilor şi strămoşilor mării sale, pomană''. cum se citeşte în repetat evocata
pisanie din 1709 .i .i_ Noul edificiu universitar a fost zidit pe latura de Nord a
incintei, ceea ce ar corespunde, în parte. actualei laturi de sud a palatului
Universităţii din B-dul Regina Elisabeta. Conturul respectiv se distinge pe
planul oraşului din 177045. Însuşi vomicul Radu Popescu cronicarul care nu
s-a străduit să consemneze calităţile lui Constantin Vodă Brâncoveanu nu
mai stăruim asupra celor ale înaintaşului acestuia, expediază în câteva
cuvinte, lucrarea brâncovenească de la Mănăstirea ,.Sf. Sava" unde don1nitonll
a Îacut „mănăstire şi case de şcoală aici''.i 6 • Atât conform noilor cerinţe
legate de spaţiul şi de scopul procesului de învăţământ a reieşit, de la bun
început, că moştenirea rămasă de la înaintaşi trebuia înlocuită, începând
chiar cu biserica pârcălabului Andronache, găsită „vec�e şi slabă"'. şi
repetându-se situaţia de la Sf. Gheorghe Nou a fost năruită. Intr-o gramată a
lui Hrisant Notara, dată din Târgovişte, în august 1707, se afirmă că noua
biserică a fost „clădită din temelii"47. Partea de zidărie, a fost executată în
anul începerii, fapt ce ne arată că materialele de construcţie au fost pregătite
din timp. Ritmul nu s-a putut menţine însă în anul următor, în care s-a
răspândit epidemia de ciumă care a provocat sistarea lucrărilor. Abia la 13
septembrie 171 O ispravnicul Radu Dudescu îl informa pe Patriarhul
Ierusalimului că „a luat sfârşit clădirea sfintei biserici şi e rară lipsă de toate,
43

Istoria Românilor, Bucureşti, voi. V, p. 876-877.
Inscripţiile medievale, I, p. 484.
45
Ion Ionaşcu, op. cit, ,,Studii''. Revista de Istorie, an XII, 1959, 5, Planul general şi
detaliat mărit.
46
Radu Popescu vornicul, Istoriile domnilor Ţării Româneşti, ed. Const. Grecescu,
Bucureşti, 1963, p. 206, n. l.
47
E. Hurmuzaki, N. Iorga, Documente privitoare la istoria românilor, XI V-1, Bucureşti,
, 1915, p. 30.
44
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pe cât la zugrăvit cât şi la aşternerea de lespezi_ catapeteasma şi alte lucrări
de ncvoie'" 48. La 28 aprilie 1713 mitropolitul Dristrei (Silistra) Ierotci şi
profesor la Sf. Sava sub numele Ioan Comnen, transmitea patriarhului
Hrisant impresia pe care a avut-o vizitând Mănăstirea "Sf. Sava", .,al cărui
lăcaş m-an1 uimit şi m-am mirat de frmnuseţea lui şi pe ctitor l-am fericit şi
lăudaf' 49. S-a lucrat prin eşalonarea obiectivelor acestui ansamblu
arhitectonic: biserica şi clădirea „şcolii celei noi'', evocată într-un document
50
din 9 septembrie 1707 fără a se spune în ce stadiu se aflau la acea dată .
Trebuia să urmeze construcţia pentru tipografie şi bibliotecă, obiective
propuse de stolnicul C. Cantacuzino în 1707, şi preluate de către Hrisant
Notara după acutizarea discuţiilor dintre domnitor şi unchiul său 51• În
corespondenţa lui Constantin Vodă Brâncoveanu, cu patriarhul Ierusalimului,
din 4 februarie 1709, se arată că „ciuma a oprit vara trecută <1708-nn>
slujba ce mai este la Sf. Sava şi la şcoală şi fiind ce slujba aceasta nu se va
isprăvi, nu se poate începe cu tipografia şi biblioteca 52• Nici în 171 O
ispravnicul lucrării nu terminase clădirea respectivă, dar spera ca acest
eveni1nent să i-a sfârşit „în primăvara viitoare" 53. Biblioteca nu însemna
nun1ai zidirea unor încăperi, ci şi strângerea fondului de carte şi documente,
ordonarea acestora, executarea mobilierului specific ş.a. Realizarea de la
Mănăstirea Hurezu obţinută de Constantin Brâncoveanu, în mare, în aceeaşi
perioadă ( 1690-1694 ) 54 a condus la alcătuirea unui veritabil tezaur de carte,
extrem de util în formarea oamenilor de cultură pregătiţi pe băncile
Academiei. Biblioteca de la „Sf. Sava" urma să contribuie la procesul de
învăţământ şi cercetare la care erau antrenaţi dascălii şi ucenicii lor. Pentru
ordonarea zestrei de carte alcătuită din cca 7000 de volume, era preocupat în
1714 Niccolo da Porta, secretar domnesc. Directorul Academiei făcea cunoscut
patriarhului la 24 aprilie 1714, că vizitând oraşul „Vei găsi biblioteca gata''.
Urmând stilul acestor epistole profesorul Marcu Porphyropoulos Cipriotul
transmitea Înaltului superior că „Dascălii şi şcolarii, robii Tăi s1neriţi
până la pământ, se închină părinteştii Tale iubire şi griji " 55. La această
dată Vodă Brâncoveanu zăcea în sinistra închisoare Yedikule. Trecuse o
lună şi o zi de la transmiterea mazilirii sale de către prietenul Mustafa
Aga „hambar-emini i".
48

Idem, XIV-3, Bucureşti, 1936, p. 76.
E. Hurmuzaki, N. Iorga, op. cit, XIV-1, p. 523.
50
Nicolae Stoicescu, Repertoriul hibliografic, Bucureşti, 1961, p. 295.
51
Radu Ştefan Ciobanu Vergatti, op. cit., p. 176.
52
E. Hurmuzaki, op. cit., XIV-3, p. 413.
5
J Radu Ştefan Ciobanu Vergatti, op. cit., p. 176.
54
Nicolae Stoicescu, Bibliografia localităţilor şi monumentelor feudale din România, I,
Tara Românească, Bucureşti, 1970, p. 369.
55
E. Hurmuzaki, op. cit., XIV- I, p. 598.
49
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Programul de funcţionare a Şcolii domneşti din Bucureşti era inspirat
din practicile cunoscute de mentorii C. Cantacuzino, Hrisant Notara. de
dascălii aduşi din centre europene ale învăţământului superior. Beneficiind
de mecenatul lui Vodă Brâncoveanu, toţi aceştia au contribuit la ridicarea
instituţiei, pornită ca Şcoală Domnească sub Şerban Vodă Cantacuzino, şi
ajunsă la rangul de Academie Domnească. cea mai înaltă treaptă, aşa cum o
găsea, în 1713. învăţatul profesor Alex. Helladius. care recunoştea că aceasta
.. merită numele de Academie" 56. Marile lucrări de transformare a Mănăstirii
„Sf. Sava'' într-un amplu ansamblu arhitectonic care să răspundă cerinţelor
monahale, dar şi celor şcolare. s-au derulat concomitent cu eforturile pentru
adaptarea programelor de lucru european-occidentale. Hotărâtor, în acest
domeniu. a fost Regulamentul din 1707. întocmit de dascălul Ioan Comnen
şi ierodi-dascălul Ioan Avramie, sub directa îndrumare a învăţatului Hrisant
Notara. Dintr-o scrisoare trimisă de Marcu Cipriotu către aceeaşi
personalitate, la 20 sept. 1713 se arată că fusese trimis la Istanbul Abramios
Ioan, care aducea .. foaia'' lui pentru orânduirea şcolii 57 . O altă ,.foaie'' urma
să parvină şi de la Ierotei Silistreanu. Cu o altă epistolă înaltul prelat era
informat că la „Sf. Sava'' se preda „trei ştiinţe gramatice. afară de gramatica
propriu-zisă; la tehnologie se dau teme: dintre ştiinţele filosofice se predă
fizica şi odată ori de două ori pe săptămână teme de gramatică. " 58.
La rândul său Domnescul nou ctitor s-a dovedit consecvent de a face.
în capitala Ţării Româneşti, o instituţie novatoare a societăţii prin cultură. în
primul rând prin şcoală. A cheltuit enorm şi a controlat personal organizarea
acestui proces. Într-o corespondenţă din 30 aprilie 1713. către patriarhul
Ierusalimului, ispravnicul Radu Dudescu scria că Vodă Brâncoveanu „a
orânduit a se găti var şi cărămizi spre a se clădi o poartă la Sf. Sava. un
grajd şi o şură de cară<care-nn> şi un zid care să se unească cu şcoala şi
nădăjduiesc ca până la toamnă să se săvârşească şi acestea" 59. Aveau să fie
printre cele din urmă lucrări la „Sf. Sava'' prevăzute de Constantin Vodă
Brâncoveanu, pe care el nu le-a mai putut vedea însă.
Tragedia Brâncovenilor care a culminat în ziua de 15 august 1715.
prin execuţia din piaţeta Yalî K6sku, de lângă Topkapî, a avut efecte nefaste
pentru istoria românilor. anunţate mai întâi prin intervenţiile politice ale
Sublimei Porţi în vederea impunerii regimului fanariot. La Bucureşti, în
primii ani după mazilirea celui ce se menţinuse în tron peste 25 de ani. şi
56

„Neque mirum est Bucurestium Academiam vocari'', Ştefan Ionescu, Panait I. Panait,
Constantin Vodă Brâncoveanu, Bucureşti, 1969, p. 321, n. 84.
57
E. Hurmuzaki, XIV-I, p. 542.
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1nai ales după executarea poruncii "sultanului lalelei" Ahmed III, atmosfera
era apăsătoare. Vodă Ştefan Cantacuzino, chinuit şi de suferinţele Doan1nei
Păuna, dar şi de primejdia sfârşitului de şedere în tron, care avea să vină la
finele anului 1715. şi-a îndreptat resursele morale şi materiale către Biserica
şi Şcoala don1nească. El a pus amprenta stilului brâncovenesc. pe latura
vestică a bisericii înălţată de Mircea Ciobanu. prin pisania şi ancadramentul
uşii de la intrare în lăcaşul cel mare al Curţii Do1nneşti60• a ridicat un palat al
coconilor. tot acolo, existent şi astăzi pe str. Soarelui61 � n-a scăpat din
vedere biserica Sf. Apostoli, aflată în mahalaua neamului postelnicului
C. Cantacuzino ş.a. Acelaşi dascăl de la "Sf. Sava'" Marcu Cipriotu. confirma
patriarhului Hrisant în 1715. că noul domn ocrotea şcoala, îngrijindu-se ca
un binefăcător şi de dascăli şi de ucenici62. Cei care au urn1at imediat
d01nniei lui Vodă Brâncoveanu s-au străduit. pe plan cultural să menţină
ritn1ttl înfăptuirilor aceluia pc care oton1anii îl numeau Altînbeiul Valahiei
<prinţul aurului-nn>. Nicolae Mavrocordat. on1 cult abia ajuns în Bucureşti
a început în 1716. zidirea Mănăstirii Văcăreşti. cu care dorea să întreacă
frumoasele edificii ale Brâncoveanului şi pe care o va închina, în iunie 1721,
tot Sfântului Morn1ânt63. Constantin Mavrocordat. titularul a şase urcări în
tronul Ţării Româneşti şi alte patru în Moldova. a stăruit cu consecvenţă. la
propăşirea culturii în cele două ţări române. În cea de-a treia domnie în
Bucureşti, la 27 februarie 1739, a izbucnit un incendiu la casele Mănăstirii
„Sf. Sava". care a atins şi alte două biserici, dar Vodă a intervenit prompt
„pentru îndreptarea şi înnoirea părţilor arse'"_ acordând trei pungi de la Cămara
sa6 .i. Din nefericire sinistrul n-a fost singurul foc ce s-a abătut asupra acestei
părţi a Bucureştilor, la care s-au alăturat, ca provocatoare de nenorociri mai
n1ulte cutremure, unele din ele puternic devastatoare în sec. XVIII-XIX (1730,
1802. 1813, 1838 ş.a. )65. Introducerea cursurilor în mai 1nulte limbi. printre
care elina, greaca, latina, slavona, româna, condiţionarea ocupării unor
posturi în stat de cunoştinţe ştiinţifice, legislative în domeniu. toate luate de
unii domnitori, mai întâi de Nicolae Mavrocordat şi Constantin Mavrocordat
care sunt semnatari a peste 15 hrisoave şi porunci privind învăţământul66 au
Panait I. Panait, Aristide Ştefănescu, Muzeul Curtea Veche, Bucureşti, 1973, p. 61.
Dumitru Almaş, Panait I. Panait, Curtea Veche din Bucureşti, Bucureşti, 1974, p. 119.
61
Gheorghe Cronţ, Începuturile Academiei Domneşti din Bucureşti, în ,,MIM". 1966,
IV, p. 23, n. 24.
61
Nicolae Stoicescu, Repertoriul bibliografic, Bucureşti, 1961, p. 317
6 N
-1
. Iorga, Monumentele istorice româneşti, .în ,.Buletinul Comisiei Monumentelor
Istorice" ,,BCMI'', an XXVI, 1933, p. 155.
65
Marieta Adam Chiper, Vechi însemnări româneşti ca izvor istoric, Bucureşti, l 996,
p. 162-169.
66
Istoria Românilor, voi. VI, p. 736.
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produs sporirea .. populaţiei şcolare". În timp ce fiii celor bogaţi preferau
universităţile străine. copiii orăşenilor, ai funcţionărimii urmau şcoli locale
al căror număr a crescut în Bucureşti, Iaşi, dar şi în alte aşezări urbane.
Pentru Ţara Românească, Academia de la Sf. Sava se afla în prim plan prin
erudiţia profesorilor şi domeniile de abordare la cursuri sau aplicaţii, manualele
tipărite. materialele didactice, unele dintre acestea fiind aduse din Occident
ş.a. Şcoala tindea să devină matricea de pregătire a tineretului pentru viaţă.
În ultimele zile ale anului 1761 Constantin Vodă Mavrocordat porunceşte
mutarea egumenului şi a călugărilor de la Sf. Sava la Mănăstirea Văcăreşti.
Ansamblul arhitectonic. datorat lui Constantin Brâncoveanu rămânea numai
ca sediu al Academiei Domneşti67. Sporirea dărilor faţă de Sublima Poartă.
succesiunea a 12 schimbări la domnie în răstimpul a două decenii şi jun1ătate.
către mijlocul sec. XVIII. un război ruso-turc cu ocupaţii străine. corupţia
slujitorilor fanarioţi s-au resimţit nu numai în vistieria ţării. ci şi în funcţionarea
Academiei Domneşti privind condiţiile ei materiale şi organizatorice.
Cel care a înfăptuit o nouă etapă din istoria acestei instituţii avea să fie
Alexandru Vodă Ipsilanti care, în prima sa domnie ( septembrie 1774ianuarie 1782) a stabilit la Sf. Sava din Bucureşti. pentru Academia sa. un
program de învăţământ complex de 12 ani (gran1atică. matematică. fizică,
istoria, teologia şi limbile greacă. latină. franceză. italiană)68. Fostul mare
dragoman al Porţii Otomane a depăşit pe mulţi dintre semenii săi încoronaţi.
prin cei 8 ani şi 4 luni de şedere în tronul Ţării Româneşti. iar cea de-a doua
domnie de numai un an ( 1 796-1797), dar acesta palid. Este considerat un
prototip al „despotismului luminat. în varianta românească" 69, prin măsurile
sale administrative, juridice şi în special culturale. domeniu în care se
înscrie şi învăţământul superior prin Academia domnească de la Sf. Sava,
rămasă tot în limba greacă şi zidirea celei mai ample construcţii din Ţara
Românească în acel sfârşit de veac XVIII, care era: ,,Curtea Nouă", devenită
„Curtea Arsă" din Bucureşti. Prin dregătoria diplomatică pe care o prestase
cu succes la Istanbul, Alexandru Ipsilanti era un ager cunoscător al
direcţiilor către care se îndrepta civilizaţia europeană contemporană lui.
Ideea unei Universităţi mija în preocupările sale de viitor, fapt care a adus,
în ţară, pe elveţianul Frantz Joseph Sulzer, cel care proiectase, în urma
inundaţiilor din 1774, ,,Canalul de la Lunguleţu"70 şi care se presupune că
67

Nicolae Stoicescu, Repertoiu bibliografic, Bucureşti, I 96 I, p. 295.
Mircea Maliţa, Cuminţenia pământului. Strategii de supravieţuire în istoria poporului
român, Bucureşti, 20 I O, p. 85.
69
Istoria Românilor, voi. VI, p. 511 ..
70
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urma să fie profesor la această înaltă şcoală71. A rămas în memoria
specialiştilor prin cartea dedicată istoriei românilor cu tarele generaţiei sale.
În anii 1775, respectiv 1776 Vodă Ipsilanti a deschis două mari
şantiere de lucru, unul la .,Curtea Nouă"' din Dealul Spirii72 şi celălalt la Sf.
Sava. Atnbele lucrări erau de vastă întindere, prioritate având palatul de
reşedinţă înălţat, prin aducerea forţată a zidarilor, în cursul aceluiaşi an. Cel
de-al doilea. de la Sf. Sava. s-a eşalonat în răstimpul 1776-1779. timp în
care s-au efectuat noi lucrări ,,cuprinzând multe case pentru predarea
ştiinţelor şi pentru locuinţa dascălilor şi a altor şcolari, peste cei 75 şi cu
trapezărie şi bucătărie şi pitărie în Mănăstirea Sf. Sava" 73. Din ansamblul
arhitectonic datorat lui Constantin Vodă Brâncoveanu a fost menţinută
biserica. Noul local al Academiei era apreciat de contemporani a fi ,.o zidărie
colosală··, ridicată de domnitor cu ,,propriile cheltuieli, fapt neadevărat, banii
fiind luaţi din bugetul şcolilor"n. În luna ianuarie 1776 Alexandru Vodă
Ipsilanti emisese un lung hrisov, în limba greacă pentru Sf. Sava. în realitate
pentru a exprima ataşatnentul său faţă de învăţământ, slăvind învăţătura de
carte 75. Cu acest hrisov norn1ativ pentru şcoli, se dorea, în esenţă,
reorganizarea Acaden1iei bucureştene privind atât baza materială cât şi
calitatea profesorilor, acceptarea ucenicilor în rândul cărora nu se admiteau
tineri ţărani sau oieri, profilul cursurilor, ş.a. Prima concretizare a acestui
progran1 se anunţa prin n1arele palat ale cărui dimensiuni au fost sugerate şi
în planurile Purcel şi Ernst de la sfârşitul veacului XVIII. Pe o inscripţie din
timpul zidirii el este apreciat a fi „Helicon al muzelor", adică un templu al
muzelor 76. Faţada avea să indice o clădire alcătuită din parter şi etaj, cu un
turn firav ce se ridica deasupra acoperişului, în centrul laturii mari sudice.
Mai completă se prezintă reconstituirea, fâcută pe baza planului Borroczyn.
a 1nedicului Alex. Vitzu ( 1853-1902) a întregului ansamblu Sf. Sava, şi cu
indicarea funcţionalităţii clădirilor, distribuite pe cele patru laturi ale
incintei77. Clădirea cea mare a Şcolii. se afla în stânga porţii principale de
acces dinspre Podul Mogoşoaiei, fiind orientată ca şi cea anterioară a lui
Vodă Brâncoveanu, pe direcţia E-V, latura mare, atingând, după „Scara,.
Planului Vitzu 85 m. iar cea laterală 30 m. Uşile de acces pentru tineri se
aflau pe extremele laterale, iar cea pentru profesori la mijlocul faţadei de
sud. Repartiţia celorlalte edificii în teren nu denotă un plan ordonat al
71
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ansamblului. ceea ce poate sugera o eventuală rnenţinere şi a unora din
casele brâncoveneşti. Verificarea se poate face prin studierea materialelor de
construcţie. rămase în pământ: cărămida, mortarul, tehnica de lucru. diferite
între cele două importante etape. Zidul meşterilor brâncoveneşti diferă.
evident. de cel făcut în 1776, când acesta era mai slab. mortarul cu mult
nisip şi nu cu var cum se făcea la cumpăna secolelor XVII-XVIII ş.a. Cât
priveşte repartiţia spaţiului construit înscris în planul Vitzu. ea reflectă o
realitate din ultimele decenii ale palatului respectiv.
Secolul al XVIII-lea a fost mult agitat. provocând repetate perturbaţii
şi în funcţionarea Academiei de la Sf. Sava. A fost transformată. un timp. în
reşedinţă domnească. În cea de-a doua domnie (1791-1793) Mihai Suţu a
dispus evacuarea populaţiei şcolare la Biserica Bălaşa şi rechiziţionarea a
încă trei case mari şi 12 mai mici din apropiere. pentru Curtea do1nnească.
inclusiv completarea inventarului până şi cu aşternuturi .. pentru musafirii
săi''78. Cursurile au fost suspendate în timpul epidemiilor de ciumă. răspândite
în cursul războaielor care s-au abătut asupra Ţărilor Ron1âneşti. al frăn1ântărilor
sociale din 1821. 1848-1849 la desfăşurarea cărora profesorii şi tinerii
studenţi au fost activi79. Sporirea obligaţiilor populaţiei faţă de trupele de
ocupaţie şi extinderea corupţiei s-au resimţit dran1atic în strângerea dărilor
financiare la vistieria ţării. şi ca atare în bugetul de întreţinere a clădirilor de
stat. din care făceau parte şi cele ale Academiei Do1nneşti. Cu cât se avansa.
an de an, în sec. XIX pecetea degradării devenea tot mai evidentă. ,.Academia
grecească'' a fost nevoită să-şi părăsească adăpostul de la ctitoria Don1niţei
Bălaşa, avariată de marele seism din 1802 şi să-şi găsească refugiul la
Mănăstirea Măgureanu, clădire construită prin exigenţa sa recunoscută
pretutindeni, unde Şerban Cantacuzino Vodă dirijase lucrări de construcţie.
Acolo, în capătul de sud al Podului Mogoşoaiei. spre Dâmboviţa. la
Măgureanu, după 1817. avea să sucombe Academia zisă grecească pornită
de la Sf. Sava. În timpul acesta complexul domnesc de la Sf. Sava va
reintra, în calitatea lui de vatră a învăţământului superior. pierdută în anul
1 791, dar de data aceasta în limba română.
În câteva din chiliile de la ,.Sf. Sava" a fost deschisă. în anul 1818.
prima şcoală superioară românească, iniţiată şi condusă, până în 1821. de cel
venit din „părţile Transilvaniei", ing. Gheorghe Lazăr. continuat de Ioan
Heliade Rădulescu, fost ucenic al magistrului, şi de alţi profesori ron1âni
care au dovedit că limba română este pregătită să răspundă cerinţelor unei
Academii Române. Aprobarea a fost dată de domnitorul Ioan Gheorghe
Caragea, la 24 martie 1818, pusă pe anaforaua unui grup de boieri patrioţi.
78
79
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în frunte cu n1itropolitul Ncctarie, iar deschiderea cursurilor pregătită printr
o .,Înştiinţarea de toată cinstea vrednicii tinerimi", a lui Gh. Lazăr şi a avut
loc în luna august acelaşi ml 0 . Noua Academie de la Sf. Sava permitea
accesul şi tinerilor care nu avuseseră posibilitatea de a deprinde limba
greacă. latină sau o lin1bă europeană modernă. La Sf. Sava din Bucureşti.
Tara Rmnâncască a avut prima şcoală superioară naţională în care s-au
format� şi unii din ei au participat la actul de instrucţie academică, precun1 I.
I I. Rădulescu. Eufrosin Poteca. Petrache Poenaru, C. Moroiu, Gh. Ioan id şi
inuiţi dintre fruntaşii revoluţiei din 1848, printre care s-au aflat N. Bălcescu.
I. 11. Rădulescu. Cristian Tel1 ş.a. Cu timpul. acest ansamblu arhitectonic a
găzduit şi Muzeul Colegiului Sf. Sava aranjat în două săli. cu exponate de
ştiinţele naturii şi istorie, pe care ardelenii Tin1otei Cipariu şi George Bariţiu
Ic vizitau în august 1836 81• Cu acest prilej ci au făcut o oprire şi la Petrache
Pocnaru. aflat în suferinţă provocată de n1alarie . .,în odaia lui marc. curată"".
de la Sf. Sava. în care se găseau cărţi şi tablouri. Aaron Florian, subdirector
al Eforiei şcoalelor. profesor de istoric. beneficia şi el de două can1ere n1ari
şi bibliotecă frumoasă. Desigur aşa arătau încăperile de găzduire din casa
rezcrvat[1 dascălilor. aflată în irnediata apropiere a clădirii celei 1nari a Şcolii. În
colţul de S-E al incintei. într-o construcţie plasată în vecinătatea proprietăţii
vei postelnicului Costache Grigore Suţu. cel care a zidit Palatul Suţu în anii
1833-1834 82• se aflau două din serviciile importante ale Academiei 83.
Evenimentele care s-au derulat în perioada l 779-1870 cu războaie
aducătoare de cortegiul de nenorociri specifice. cataclisme. epidemii. sistarea
activităţilor şcolare sau mutarea acestora. şi chiar calitatea inferioară a
1natcrialelor de construcţie ş.a „ au precipitat degradarea clădirilor şi chiar
dărâmarea unora dintre ele. S-a păstrat din ziua de 03.12.1852 un raport al
eforilor şcolii către don1nitorul Barbu Ştirbei în care se arăta că . .încăperile
în care se află acun1 biblioteca şi muzeul"' deveniseră „dărăpănate şi
tnnedioase". fapt pentru care se propunea construirea unei clădiri cu etaj.
estimată la suma de 168.240 lei. Întrucât nu s-a luat nici o măsură. anul
viitor. s-a scris un alt demers. în care se estima că populaţiei şcolare a
gi1nnaziului alcătuită din 400 de elevi i se vor alătura. din toamnă. alţi tineri.
fapt ce făcea necesară zidirea unor noi clase. lucrare pentru care domnitorul
aprobă 27900 lei, recomandând. printre altele ... armonizarea" cu cele
existente. lucrare ce va fi terminată în vara anului 1854 84 . fiind practic
80
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printre ultimele care s-au adăugat moştenirii lăsată de Alexandru Vodă
Ipsilanti. Era faza de căutare a unor soluţii parţiale.
Cel care avea să impulsioneze procesul de revigorare a societăţii
române era fostul domn al Ţării Româneşti din anii 1834-1842 Alexandru
Dimitrie Ghica şi caimacam la Bucureşti în perioada 1856-1858. când s-a
pregătit Unirea celor două ţări separate de firavul râu Milcov. Era al noulea
din cei 11 Ghiculeşti purtători de coroană. cu o solidă pregătire occidentală.
Printre timpuriile porunci ale Caimacamului s-a aflat şi cea adresată eforilor
şcolii de a se construi, la Colegiul Sf. Sava, un nou local şi construcţii necesare
unei Academii moderne. Într-un raport către Caimacam, din 2 septe1nbrie
1857, Grigore Bengescu, şeful departamentului, arăta necesitatea obţinerii
fondurilor pentru Academia nouă deoarece .Jocalul unde se fac astăzi cursurile
învăţătorilor este foarte strâmt şi neîndestulător dezvoltării învăţătorilor··,
„clădirea veche a colegiului din Sf. Sava se află în mare stricăciune şi că
chiar de i s-ar face o uşoară reparaţie, cu un cost foarte însemnatoriu, tot
starea ei nu ar garanta o durată asiguratoare, nu asigură spaţiul"'. Drept
urmare s-a ordonat arh. Ioan Schlatter un proiect executat în colaborare cu
arhitecţii Al. Orăscu şi Scarlat Beneş. Proiectul prevedea Palatul Academiei
având în stânga internatele, vis-a-vis biblioteca şi muzeul 85. În cercul celor
.
împuterniciţi se discuta despre o ,.clădire naţională ,, ce urma să se ridice, iar
cea veche se prevedea „dărâmare chiar acum--. Diriginte al lucrărilor a fost
numit arh. Al. Orăscu, căruia i s-a comunicat şi bugetul de I 982 690 lei,
,,pentru înfiinţarea unei Academii"' 86. Ţinând seama de cererea forului
comanditar se constatase. încă din 1852. că suprafaţa proprietăţii Sf. Sava nu
era suficientă, trebuind să se facă exproprieri. recompensate cu sume
importante, ce le depăşeau, cu mult pe cele repartizate. Din datele de arhivă,
valorificate ştiinţific de prof. univ. Dr. Ion Ionaşcu rezultă că s-au făcut atari
tranzacţii în zona bisericii Ienei. în zona porţii mari şi a uliţei de legătură cu
Podul Mogoşoaiei, numită Gh. Lazăr 87, pe uliţele Colţei, Academiei,
Racoviţă (azi Ion Ghica) ş.a. Din devizele de achiziţionare rezultă că erau
unele proprietăţi modeste de 1500-2000 de galbeni. cum erau evaluate
casele pictorului A. Petrescu, tot aşa cele stăpânite de Crăciun Olaru şi
acelea mai scumpe, la 5000 galbeni proprietatea lui Vasile Boierescu, în
timp ce casele lui Vasile Hiotu urcau la 6000 de galbeni88 ,Jiind de trebuinţă
pentru întinderea locului Colegiului Sf. Sava'' 89. În devizul arhitecţilor
Al. Orăscu şi Burelli din 23 februarie 1870, în valoare de 20 OOO lei, erau
85

SAN IC, fond MCIP, dos. 46/1857, f. 13, 19.
Ibidem, f. 28, 37.
87
Ion Ionaşcu, op. cit., p. I 08.
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trecuţi şi 300 de lei "pentru dărâmarea bisericii, dându-se materialul" 90. Prin
poziţia ei biserica brâncovenească, aflându-se pe traseul bulevardului lărgit.
stârnea diferite soluţii.
Într-un referat întocmit la 26 februarie 1862 se prevede. de către
arh. Al. Orăscu ... strărnutarea" lăcaşului brâncovenesc sau ,.reconstruirea··
acestuia într-un loc indicat pe un plan, ulterior pierdut91 . Au trecut opt ani de
atunci, tirnp în care biserica a rămas pe locul ei, ameninţată să devină ca
într-o groapă, de molozul provenit de la demolările practicate în jur. Soluţia
mutării şi a consolidării pereţilor cu şine de fier a fost apreciată ineficientă.
în timp ce Palatul Academiei se ridica, biserica se ruina mereu. Lucrările de
începere a şantierului Palatului începuseră în oct. 1857. prin săparea
fundaţiilor şi zidire. O comisie constituită de Căimacam anul următor. a
ajuns la concluzia că Facultatea de Drept trebuia să beneficieze de o
construcţie separată. iar marelui palat să i se dea denumirea de .,Universitatea··.
În acest stadiu s-a atins şi data încheierii căimăcămiei lui Alexandru
Dimitrie Ghica. succedată de o altă căimăcămie care s-a dovedit mai puţin
interesată de şantierul universitar. La doi ani de lucru s-a intrat în faza de
finisare a zidăriei. punându-se problema aducerii marmurei şi pietrăriei. a
plăcilor ornamentale comandate la Pesta, clădirea ,.Academiei celei noi··
fiind dorită gata în toamna anului 1860. Dar nu s-a putut, piesele lucrate în
Ungaria şi la Viena, transportate pe 3 vapoare, au fost cărate de la Giurgiu la
Bucureşti cu carele, în lunile octombrie 1860-februarie 1861 92. Lemnăria.
pregătită în judeţele Brăila şi Galaţi, era adusă cu bacurile pe Dunăre. până
în portul Olteniţa şi de acolo în Capitală cu carele ţăranilor cărăuşi.
Montarea unora din aceste materiale s-a făcut şi cu participarea unor meşteri
străini. Erau admirate cele 11 cariatide comandate sculptorului Fr. Schiller
pentru „salonul de ceremonie al Academiei" 93. La finisaje s-au constatat
unele deficienţe la grinzile plafoanelor, duşumelele, scările ş.a ..
remediate prin exigenţa lui Al. Orăscu. Palatut început în 1O oct. 1857, s-a
prezentat la inaugurarea din 14/26 decembrie 1869 94 ca o reuşită.
Construcţie zidită în stil neoclasic, desigur contrastantă faţă de multe din
casele din jur existente, scunde şi de mici proporţii. În vecinătatea apropiată
se aflau, ca edificii de referinţă palatul lui Costache Gr. Suţu ( 1833-1834 ).
Mănăstirea, spitalul şi turnul Colţei, zidit în 1715, ca cea mai înaltă clădire,
ale cărei fundaţii se află şi acum pe B-dul I. C. Brătianu în faţa Bisericii.
respectiv şi Muzeului Bucureşti, marcând limita vestică a proprietăţilor vei
90
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95

spătarului Mihai Cantacuzino . În stadiul acela Palatul Universităţii avea
numai latura mare din B-dul Regina Elisabeta de azi, cealaltă, nordică fiind
adăugată în răstimpul 1920-1934. Dar un asemenea edificiu nu putea fi
valorificat în condiţiile menţinerii tramei stradale de sorginte medievală.
Urbanistic se impunea un spaţiu larg, amenajat în faţadă, de genul unei pieţe
către care să atlueze bulevarde ce vin din cele patru puncte cardinale ale
Capitalei. La început în anii de lucru ai constructorilor, fusese amenajat de-a
lungul clădirii, un drum, care trecând prin faţa acesteia unea Uliţa Colţei cu
96
Uliţa Colegiului_ cum era denumită strada Academiei de azi, permiţând
ieşirea la Podul Mogoşoaiei, spre Mănăstirea Sărindar. Practic această arteră
acoperea actualul trotuar de N al Bd. Regina Elisabeta, fiind umbrit de
acoperişul masivei clădiri şi de silueta Bisericii ,,Sf. Sava", răn1asă pe
fundaţiile ei puse de Constantin Vodă Brâncoveanu în anul 1 707.
Ambiţiosul plan de înălţare a unei asemenea ,.clădiri naţionale.. _ cum
era apreciată noua construcţie, a condus la năruirea „caselor cele mari'',
datorate lui Alexandru Vodă Ipsilanti şi a altora aflate în fosta incintă de la
Sf. Sava şi împrejurimile imediate ale acesteia. Ritmul de lucru era
condiţionat de obţinerea asentimentelor proprietarilor privind sumele pentru
exproprierea acestora. atât pentru destâşurarea palatului cât şi pentru piaţa
din faţă, pentru străzile şi bulevardele moderne care nu se mai limitau la
lăţimea de 6-8 m, ci primeau din partea proiectantului 20 şi chiar 30 1n
lătime.
Au trebuit să cadă, în afară de biserica ,,Sf. Sava", câteva edificii
'
care aparţineau unor potentaţi ai vremii, cu1n au fost membrii familiei
Boerescu. Vasile Hiotu, cel cu palatul de lângă poarta cea mare de la Uliţa
,,Gh. Lazăr" 97, clădirea familiei Baronzo. să fie afectată întinsa proprietate a
postelnicului Costache Grigore Suţu, devenit prin căsătorie şi stăpân al
Palatului Suţu. edificiu aflat ,Jn gard'' cu terenul Academiei ş.a. Dar Palatul
Academiei devenea reperul major al vetrei bucureştene. acţiune declanşată
în scopul creării unui ambient corespunzător, prin construirea unor lungi
artere de comunicaţie. o piaţă reprezentativă ş.a. Academia, denumită oficial
şi Universitatea, a devenit noul centru al Capitalei, către care se îndreptau
aceste importante căi moderne de comunicaţie, proiectate conform normelor
urbanistice, în genul celor care se executau şi la Paris. La Universitate se
încrucişau bulevardele cu axul N-S, cu cel E-V, de la care se desfăşura o
nouă tramă stradală bucureşteană. Pentru aceasta, Consiliul Comunal a
aprobat, la 3 aprilie 1868, deschiderea unui bulevard care urma să unească
Panait I. Panait, Cercetări privind Turnul Colţei din Bucureşti, ,,BMI'', XXXIX, 1970,
III, p. 3-8.
% George Patra, op. cit., Bucureşti, 1990, I, p. 304.
97
SANIC, fond MCIP, dos. 46/1857 f. 2 ş.a.
95

https://biblioteca-digitala.ro

Panait I. PANAIT

22

Palatul Universităţii cu Mănăstirea Cotroceni98 , devenită de mai multe ori
reşedinţă domnească. Punctul de pornire a acestei "magistrale" s-a stabilit a
fi faţada sudică a Universităţii, unde drumul existent urma să prindă alte
dimensiuni. Cum marginea nordică a trotuarului se termina în soclul peretelui
edificiului proaspăt ridicat, partea opusă era cea care putea oferi ştraiful
de teren necesar respectării lăţimii Bulevard ului Universităţii, cu condiţia
rezolvării situaţiei bisericii brâncoveneşti. Lăcaşul era un monument
reprezentativ al stilului brâncovenesc, ridicat de ctitor cu aceeaşi mână
de meşteri care zidiseră Biserica Sf. Gheorghe Nou, în anii 1705-1706,
târnosirea având loc la 29 iunie 1707 în prezenţa Înaltului Patriarh
Hrisant Notara99 . Arh. Al. Orăscu avea de ales una din mai multele soluţii
care se propuneau, pornindu-se cu hotărârea salvării acesteia, eventual
prin strămutarea lăcaşului. Implicaţiile financiare şi cele tehnice au năruit
speranţele arhitectului.
Ca atare, în anul 1870, a fost năruit ultimul şi cel mai rezistent monument
al ansan1blului Sf. Sava. Molozul rezultat din zidăriile construcţiilor afectate
urma să fie aşternut pe traseul arterei celei noi, pentru obţinerea reducerii
diferenţei de altitudine dintre poziţia Pieţei Universităţii şi smârcurile
Cişmigiului100. Către 1874 erau rezolvate problemele de pavare, aducerea
apei prin conducte din ceramică arsă. unele amenajări horticole ş.a. Problema
marilor bulevarde s-a continuat, în unele părţi, până către mijlocul sec XX.
S-a lucrat pornindu-se din numitul Bd. al Academiei sau Bd. Universităţii,
care se desfăşura numai în faţa edificiului cu acest nume101. În direcţia către
Cotroceni s-a obţinut legătura cu Podul Mogoşoaiei prin afectarea a
7 proprietăţi şi s-a continuat până la Brezoianu şi printr-o nouă etapă până la
Piaţa Kogălniceanu şi n1ai departe la Mănăstirea Cotroceni ajungându-se în
1898102.
Partea estică a acestei magistrale a pornit, din faţa Universităţii, către
Piaţa C.A. Rosetti, în anul 1890, ajungând la punctul terminus graţie şi
eforturilor făcute de primarul Emanuel Protopopescu - Pache şi succesorul
acestuia N. Filipescu, după cinci ani, adică în 1895 103•
"Autostrada'' N-S a fost începută în 1894 având drept moştenire a
veacului anterior, cursul şerpuit al Uliţei Co Iţea, fapt ce s-a reflectat şi în
98

Cezara Mucenic, Tăierea Bulevardului Regina Elisabeta, ,,Bucureşti'', XVIII,
2004, p. 112.
99
Nicolae Stoicescu, Repertoriul bibliografic, Bucureşti, 1961, p. 282.
.
iuo
. p. 115
Cezara M ucenic, op. cit.,
101
N . yatamanu, op. c1·t., p. 55
102
Cezara Mucenic, op. cit., p. 119.
103
Ştefan Ionescu, Dezvoltarea edilitar-urbanistică a oraşului Bucureşti la sfârşitul Sec.
al XIX-iea, ,,Bucureşti", VII, 1969, p. 91.
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frecventele modificări ale proiectelor urbanistice create, de aliniament,
dimensiuni. mult sporite faţă de cele existente, de aici demolări, aşa cum a fost
şi cazul Casa Manolescu-Vitzu 104, proiectată de Ion Mincu ş.a. B-dul Colţea
(azi şi Bd I. C. Brătianu) s-a învecinat cu extrema estică a şantierului
Palatului Universităţii. În jurul edificiului s-a menţinut str. Academiei, a fost
trasată Strada Nouă, azi str. Edgar Quinet, căreia i s-a aliniat latura nordică a
Palatului Universităţii, s-a amenajat strada ce duce la Biserica Rusă, lăcaş
zidit în anii 1906-1909 (str. Toma Caragiu) ş. a. Edilii Capitalei nu au scăpat
din vedere Piaţa Universităţii care acoperea o bună parte din terenul
Mănăstirii ,,Sf. Sava"', extinsă prin cerinţele instituţiilor existente aici. Când
în 1870 fusese isprăvită clădirea Academiei, această parte urmând să devină
piaţa centrală a oraşului. a trebuit să se treacă şi la amenajarea acesteia, care
se dorea a fi ,.cât se va putea mai mare ca de aici să înceapă şi alte căi
principale ce s-ar face în viitor" 105. În cadrul amplelor discuţii privitoare la
traseul axei E-V, respectiv Bd. Regina Elisabeta, s-au abordat şi vecinătăţile
care trebuiau să contribuie la înfrumuseţarea acestei magistrale, un loc
important revenindu-i pieţei din faţa Palatului Universităţii. Se propunea ca
aceasta să beneficieze de vegetaţie corespunzătoare. bazine de apă. alei
pavate şi dotate cu mobilier specific. În 1874 amenajarea terenului plantat
putea fi admirată, dar era prea puţin. Se dorea o piaţă monumentală a
Palatului Universităţii. locul de expunere a statuilor marilor înfăptuitori ai
neamului, de odihna bucureştenilor, de desfăşurarea manifestaţiilor de masă
ş.a. După o scurtă întârziere s-a purces la lucru prin plantarea unor arbori şi
ceva amenajări floricole. În iunie 1874 Universitatea solicita Primăriei să
preia întreţinerea grădinii unde va fi ridicată statuia lui Mihai Viteazul 106.
Ivindu-se unele greutăţi, la Grădina Botanică, înfiinţată în 1860, prin decretul
lui Alexandru Ioan Cuza, primarul capitalei a dispus. în acel an, mutarea
acesteia, în piaţa Universităţii, sub conducerea eruditului D. Brândză, unul din
marii botanişti şi profesori ai Universităţii din Bucureşti. Între anii 18741886, s-au chiar 1892, o grădină botanică a poposit şi în faţa Palatului
Universităţii, contribuind la peisajul acestui centru urban românesc şi a
activităţii didactice superioare 107. Spaţiul s-a dovedit insuficient, şi ca atare,
în 1886, Grădina Botanică se stabilea în vecinătatea Şoselei Cotroceni,
arteră care duce la mănăstirea lui Şerban Vodă Cantacuzino şi în care se
găseşte şi acum.
104
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Piaţa Universităţii - Agora Bucureştilor
Centrul unde se întâlnesc mari artere ale Bucureştilor primea alte
dotări cu reverberaţie naţională, emanată de simbolicul omagiu exprimat
prin statuile marilor bărbaţi ai neamului. În vederea obţinerii cadrului
general al acestei pieţe, în formare, s-au făcut alte eforturi bancare pentru a
se obţine un contur corespunzător. semicircular. ,,Planul oraşului Bucureşti.
1895'', arată că, spre sfârşitul acelui secol, în faţa Universităţii se afla un
teren dorit al cărui diametru dialoga, în mare, cu faţada Palatului
Universităţii de vis a vis 1°8. Acest semicerc s-a completat prin fostul Palat al
Societăţii de Asigurări Generale (azi BCR) ridicat în 1906109 şi cu blocul
construit după proiectul arh. G. M. Cantacuzino în 1935, fost un timp sediul
Primăriei Capitalei, acum gazda unor importante partide contemporane,
magazine, locuinţe şi alte plăcute edificii pe latura de vest a covorului de
iarbă ce acoperă suprafaţa pieţei respective. De fapt, în anii 1932-1933, au
intervenit şi alte modificări care vizau piaţa dar şi Bd. Colţea, pentru care s
au făcut exproprieri atât în faţada dinspre Colţea cât şi din spate, din
proprietăţile Suţu110• Vasta întindere a terenului antecesorilor vei postelnicului
Costache Suţu fusese obiect de dispută, între proprietarii de atunci, ante
3 septembrie 1781, şi Sf. Sava 111 • Şi n-au fost singurii şi nu numai atunci,
căci ultimele răşluiri s-au petrecut şi după 1960 când, lărgindu-se trotuarul,
a fost împins grilajul de fier, cu cca 1,5 m, prilej cu care bazinul fântânii din
faţa copertinei de acces în Palatul Suţu a fost desfiinţat, iar arborii seculari
au rămas pe mijlocul trotuarului.
Procesul în închegare al acestei rezolvări urbanistice reuşite, s-a
derulat timp de aproape un veac. Esenţial este faptul că instituţia municipală
a fost consecventă în demersul scopului urmărit, cu eforturi băneşti,
nemulţumiri ale câtorva zeci de bucureşteni, distrugeri de construcţii ş.a.
Înnobilarea acestui teren s-a completat prin ridicarea celor patru statui,
prima dintre ele slăvind personalitatea istorică a lui Mihai Viteazul, opera
artistică a sculptorului francez Carriere Belleuse. Acad. Dan Berindei,
istoric de frunte al Bucureştilor şi al ţării, scria în 2009 că „Nu întâmplător
statuia lui Mihai Viteazul a fost dezvelită în inima capitalei, în anul 1876,
atunci când românii aveau nevoie de exemplul şi modelul voievodului,
deoarece se aflau în preajma cuceririi independenţei". Şi cu ce eforturi şi
Biblioteca Academiei Române, Colecţia Hărţi şi Planuri, III, 680.
.
G n.gore Ionescu, op. cit.
, p. 92.
11
° Florian Georgescu, Paul Cernovodeanu, Muzeul de Istorie a Oraşului Bucureşti,
Bucureşti, 1960, p. 25.
111
Ibidem,. p. 17.
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dăruiri patriotice recunoscute tinerilor studenţi ai Universităţii Bucureşti.
instituţie care îşi trage seva din sutele de ani de dăinuire aici a vetrei
învăţământului nostru superior. Statuia Unificatorului a fost montată în 1874
pe soclul al cărui loc era hotărât de viitorul rege al României Carol I112• fiind
şi alte propuneri precum la intrarea cea mare a Parcului Cişmigiu. sau pe
esplanada ce urma să fie amenajată pe terenul n1ănăstirii Mihai Vodă de la
Izvor ş.a. Întârzierea dezvelirii statuii din cauza textului patriotic alăturat. ce
putea stârni suspiciuni la Viena sau Istanbul din partea unor neamici. a
provocat nemulţumirea tinerilor şcolari de la Sf. Sava, care au pregătit
smulgerea pânzei aceleia, bătută de vânt şi arsă de soare. Era ziua de
duminică 3/15 noiembrie 1874 când elevii de la şcoala pregătitoare a
bacalaureatului şi studenţi. la terminarea programului zilei. sfidând forţele
de poliţie. au încercat să urce pe soclu pentru a îndepărta acoperământul
operei de artă. Au fost bruscaţi, cinci dintre ei încarceraţi şi traşi în aşa
numitul ,.proces al şcolarilor''. învinuiţii fiind apăraţi de apreciatul avocat
bucureştean N. Fleva113. Din notările memorialistice ale ziaristului şi
scriitorului Constantin Bacalbaşa, tânăr participant la busculada dintre poliţai
şi elevi, rezultă că demonstraţia din Piaţa Universităţii a avut un puternic
ecou în mijlocul populaţiei bucureştene. Marile evenimente care aveau să
urmeze şi-au pus amprenta lor patriotică prin respectul şi preţuirea personalităţii
lui Mihai Viteazul. În timpul războiului din 1877-1878 con1andantul suprem al
armatei române, domnitorul Carol L a trimis de pe câmpul de luptă din
Bulgaria trei piese de artilerie capturate de români la Griviţa. două dintre
acestea fiind expuse la baza soclului statuii Unificatorului. Şi alte mărturii
ale victoriei, precum steaguri oton1ane, dobândite de oştenii noştri. au fost
înclinate memoriei vitejiei lui Mihai Viteazul. Mulţi dintre cei care vizitau
oraşul Bucureşti îşi manifestau dorinţa de a vedea acest loc de referinţă
privind capitala. În 1939 istoricul Bucureştilor, prof. George Potra. publica.
în "Gazeta Municipală'\ descrierea .,Grădinii Botanice„ din piaţa Universităţii,
aşa cum o vedea în copilăria sa, cu ,.bănci de odihnă şi lângă statuia lui
Mihai Viteazul, drept trofee, nişte tunuri capturate de la turci în războiul
pentru independenţă. Actualmente e un imens scuar plantat cu iarbă"' 1 i-i_ La
acea data statuia triumfală era deja însoţită de statuia lui Ion Heliade
Rădulescu, dăltuită în marmură de Carrara în 1882, de Ettore Ferrari. de cea
a tânărului sculptor Ion Georgescu, dezvelită în mai 1886, redându-l pe
112

Constantin Bacalbaşa, Bucureştii de altădată, ( I 871-1877), voi. I, ed. îngrijită de
Aristiţa şi Tiberiu Avramescu, Bucureşti, I 987, p. 133.
113 Ibdem., p. 143-144.
114
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Gheorghe Lazăr. începătorul Universităţii bucureştene în limba română. şi
cea a organizatorului şcolii din România la nivel european. prof. Spiru
Haret. a cărui statuie datorată sculptorului Ion Jalea. a fost inaugurată în
1935. Până la zidirea .. Arcului de Triumf'', de la Şosea, Piaţa Universităţii
era locul de desfăşurare a marilor manifestări patriotice populare, de tineret
şcolar. militare, în cadrul acestora fiind înmânate drapelele de luptă ale
unităţilor nou înfiinţate. sau revenite victorioase de pe câmpurile de apărare
a Patriei. Repetate. atari n1ari sărbători au avut loc în timp şi pentru cinstirea
victoriilor repurtate pe câmpurile de luptă ale Războiului de Independenţă a
României din anii 1877-1878. Cum . .raportul naţiunii" era dat voievodului
Mihai Viteazul. aceste n1omente se desfăşurau în proaspăta Piaţă a
Universităţii. Frea1nătă oraşul în ziua de 5 septe1nbrie 1877 când este adus,
în capitală, un n1are drapel otoman, capturat de soldatul Grigore Ion şi alţi
doi luptători la Griviţa, purtat de erou mai întâi la reşedinţa domnească de la
Cotroceni şi înclinat în faţa Doamnei Elisabeta şi apoi dus, pe străzile pline
de lun1e. până în Bd. Universităţii, la soclul statuii lui Mihai ViteazuL unde
steagul sfâşiat în timpul bătăliilor crâncene din 30-31 august acel an, este
plecat în faţa d01nnitorului român. Şase zile mai târziu, la 11 septembrie.
soseau în actuala Gară de Nord trei din cele 62 de guri de foc capturate de
oştirea ron1ână 11::; şi drapelul unei unităţi militare otomane capturat de
soldatul Vasile Mohor în bătălia pentru Plevna. Două dintre tunurile acestea
au fost încadrate. într-un grilaj, pus în jurul soclului statuii, fiind privite cu
interes şi 1nândrie pentru oştirea română. Cuvântările rostite s-au prelungit
în noapte. Multe din şcolile, existente în capitală, au organizat aducerea
elevilor lor. în Piaţa UniversităţiL făcându-le elogiul înflăcărat. cuvenit
eroilor de totdeauna. În ziua de 15/27 decembrie 1877, către ora 16, a fost
transportat cu un tren sanitar, generalul Osman Paşa, rănit fiind, unul dintre
cei mai buni comandanţi militari, de atunci, ai Imperiului Otoman, aflat în
drum spre Moscova, ca prizonier' 16• În scurta sa şedere în hotelul Broft.
reclădit ulterior. în hotel Continental, el a avut prilejul să privească, de la
fereastra apartamentului, mulţimea de bucureşteni care aclamau frenetic
revenirea în oraş a Alteţei sale Carol I. Acelaşi suflu patriotic se va revărsa
şi cu prilejul sosirii armatei române, în capitala ţării, prin amplele
den1onstraţii din 8/20 octombrie 1878, eveniment pregătit de Primăria urbeL
sprijinită şi material de cei avuţi, de partidele politice, de organizaţiile
etnicilor locali. de oamenii de rând. Aprecierea cea mai elevată a acelor
momente aparţine M. S. Carol I, fiind exprimată în scrisoarea adresată
primarului cu mulţumiri deoarece „toate treptele populaţiunii bucureştene
115
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s-au întrecut spre a bine primi pe acei ce au înălţat atât de sus numele şi
drapelul României''117• Piaţa Universităţii nu putea lipsi din desfăşurarea
acestei mari sărbători în care privirile tuturor se îndreptau către fondatorii
acelui prezent care venea din istorie şi se transmitea viitorimii. Asemenea
evenimente s-au petrecut şi în ziua de 1 decembrie 1918, în care, la Alba
Iulia. ,,Marea Adunare Naţională". la care erau prezenţi peste o sută de mii
de români. din Transilvania şi Banat. declarau Unirea acestora, şi a teritoriilor
lor. cu România. În aceiaşi zi, la cca. 3 80 km distanţă, cei cca trei sute
optzeci de mii de locuitori ai Bucureştilor aclamau revenirea familiei regale.
a Guvernului şi a oamenilor politici foşti retraşi în Moldova, în acei ani ai
Războiului Mondial. Metropola a întâmpinat cu însufleţire. cortegiul care îi
avea în frunte pe M. S. Regele Ferdinand L însoţit de M.S. Regina Maria.
principele succesor şi de generalul Henri-Mathias Berthelot. urmaţi de
formaţiuni militare române şi franceze. Această coincidenţă istorică a fost
slăvită de monarh în cuvântarea rostită la revenirea în Bucureşti spunând
„azi mama România poate strânge pe toţi copiii iarăşi la sânul ei. Basarabia
şi Bucovina, cele două fiice răpite, s-au întors, una după alta, în casa
părintească. iar ArdealuL frun1osul leagăn al poporului român. de unde au
descălecat întâii voievozi ai Ţărilor Româneşti, au votat azi, la Alba Iulia
unirea cu Regatul Român"118• Oraşul Bucureşti. după anii grei ai ocupaţiei
străine. ai unui război apăsător, era menit să devină Capitala tuturor
românilor. moment pe care cei de faţă, atunci, doreau din suflet să-l trăiască
în Piaţa Universităţii, înnobilată prin statuia celui dintâi făuritor al strângerii
laolaltă a neamului său, Mihai Voievod Viteazul. Manifestările populare au
continuat cu prilejul sosirii delegaţiei transilvănene care aducea Coroanei şi
Statului român Hotărârea Adunării mulţimii de pe dealul .,La Furci", din
Alba Iulia, unde cursese, prin veacuri, sângele atâtor martiri. Membrii
delegaţiei au depus coroane de flori la statuia lui Mihai Viteazul şi ale
celorlalţi corifei.
Monumentalitatea palatului Academiei, inaugurată în ziua de
14 decembrie 1860, se completa cu semnificaţia statuilor din vecinătate, cu
cinstirea locului de vatră seculară a învăţământului românesc, de gazda unor
importante instituţii de stat cum erau: Senatul României, începând cu anul
1869 până în 1929 - cu unele scurte întreruperi 119, Academia Română,
Biblioteca Centrală, Muzeul de Antichităţi şi cel de Istorie Naturală, Şcoala
de Arte Frumoase şi cursurile universitare 120 • În aulă şi în amfiteatrele
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acestui palat s-au desfăşurat numeroase dezbateri ştiinţifice, manifestări
de solidaritate cu memorandiştii din Transilvania, întruniri ale membrilor
organizaţiilor de ajutorare a luptătorilor armatei române, spitalelor, veteranilor,
văduvelor şi orfanilor121, Crucea Roşie ş.a. Din balconul de sub frontonul
triunghiular central al edificiului. bombardat în 1944. conducătorii statului
primeau onorul grandioasei defilări mărşăluită pe Bulevardul Universităţii
de unităţi militare. tineret bresle. aşa cum a fost şi defilarea din 11 mai 1881
a celor 43 de care alegorice care simbolizau ran1tirile de bază ale economiei
României. inclusiv cele ale Bucureştilor� industria şi meşteşugurile.
con1erţuL agricultura, ş.a. evocarea unor eveni1nente istorice. stimularea
ştiinţei şi culturii. obiceiurile şi multe altele. Piaţa Universităţii a devenit
„Agora urbei bucureştene în care populaţia şi-a 1nanifestat simţămintele
îndreptate spre binele Tării şi al locuitorilor ei"'.

Descoperirile arheologice din 1972
în Piata
' Universitătii
'
Acestea s-au efectuat până de curând. sub forma sumarelor săpături
impuse de restaurarea unor monun1ente istorice precum biserica Colţea
sau Palatul Suţu de vis-a-vis 122. O a doua modalitate a fost supravegherea
excavaţiior făcute pentru construcţiile in1obiliare. în care se încadrează şi
Blocul de pe Str. Acade1niei nr. 4, sau pe şantierele edilitar-urbanistice, cel
mai de seamă fiind Metroul Bucureşti, care a afectat şi latura Estică a Pieţei
Universităţii. Nu au fost neglijate şanţurile sistemelor subterane de aducere
şi evacuare a apelor, de instalarea cablurilor electrice, sau de telefonie,
conductelor de gaze ş.a. Permanent, arheologii Muzeului Municipiului
Bucureşti, instituţie cu sediul în Palatul Suţu. ce marchează delimitarea
Sudică a pieţei respective, au urn1ărit depunerile stratigrafiei. vestigiile unor
construcţii dispărute şi recuperarea acelor piese de interes arheologic. Din
toate aceste strădanii s-au conturat etapele de evoluţie a locuirii. începând cu
casele din paiantă, modeste, instalaţiile de copt vase de lut. din sec. XV
XVI, până la biserica lui Udrea Doicescu şi Colţea, către mijlocul sec. XVI
XVII, la casele lui Seman, judeţul (primarul) Bucureştilor, a cărei pivniţă se
află, acum, sub holul Palatului Suţu, provenind din aceeaşi perioadă a secolelor
-

.
v·1rg1·1·1u Z . Teodorescu, op. cit.,
p.

179
_ .
Panait I. Panait, Consemnări arheologice privind Piaţa Universităţii din Bucureşti,
,,C.A.B.'', VII, Bucureşti, 2007, p. 195-208. Textul acestui material este publicat şi în limba
engleză în „Annals. Series on history and archaeology", Volume 2, Number 1, Bucureşti,
20 I O, p. 69-82, revistă a Academy of Roman ian Scientists.
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XVI-XVII 123 şi hruba casei din Str. Academiei 4, se conturează un spaţiu
învecinat limitei Sudice a Mănăstirii „Sf. Sava'', populat cu case nobiliare, sau
lăcaşuri din cărămidă şi chiar cărămidă şi bolovani din piatră, cum s-a
constatat la Colţea 124. Toate aceste descoperiri au sugerat presupunerea că şi
aşezământul monastic, datorat pârcălabului Andronache, a fost ridicat cu
materiale de construcţie, şi tehnică de lucru, similare celor deja cunoscute.
Până în 1972 se afirma, în scrieri, cum s-a arătat mai sus, că lăcaşul
mănăstirii se afla sub soclul statuii lui Mihai Viteazul fără a se dovedi cu
argumente materiale de orice feL acest plasament. Către sfârşitul lunii mai
1972 un şantier al întreprinderii Teleconstrucţia Sector 1 monta un cablu
telefonic în Piaţa Universităţii. săpând şanţ lat de 1 m. tras pe trotuarul din
faţa statuii lui Mihai Viteazul şi a celorlalte două monumente dinspre Bd. I.
C. Brătianu. Timp de câteva zile s-a muncit. din greu, la spargerea unei
groase plăci de beton. La extrema dinspre Str. Academiei, şanţul respectiv
se opera într-o casetă de 3,35x3,20 m, aflată în faţa Palatului BCR. săpătură
în care se păstra o fundaţie de zidărie. ce s-a dovedit a fi latura de Apus a
celor două biserici căutate. Ne plasăm la punctul de pornire a aleii curbe,
prin care automobilele ies azi din Bd. Regina Elisabeta. pentru a ajunge la
Str. Toma Caragiu şi prin aceasta la Str. Ion Ghica sau spre Lipscani. Era un
simplu şanţ în care se păstrau fundaţii ale unei clădiri. veche, situaţie foarte
frecventă pe tot ,,pateul'' de la Piaţa Universităţii până în Piaţa Unirii.
Au fost multiple situaţii în care aceste vestigii se suprapuneau. şi cea
mai nouă, faţă de noi, dislocând părţi ale antecedentei fundaţii, cum s-a
văzut pe extrema Str. Covaci, şi în vecinătatea locului Bisericii Sf. Anton (Piaţa
de Flori), pe toată latura de Vest a Bd. I. C. Brătianu. sau în vecinătatea
Bisericii Bărătia ş.a., toate reflectând urmele Târgului din lăuntru" .. ,buricul
Bucureştilor"., Piaţa Universităţii nu are. spre mulţumirea arheologilor 12 5. o
asemenea aglomerare de resturi de zidărie atinse de şanţul telefoniştilor. Nu
se anunţa nici o pivniţă, aşa cum se înşiruiau cele din oraşul vechi. În
schimb, materialele de construcţii aparţineau secolelor cărora le aparţinea
opera de ctitorire a lui Constantin Brâncoveanu ( din1ensiunile cărămizilor.
consistenţa mortarului, rosturile în zid, etc.). Şanţul. desfăşurându-se în
lungul trotuarului sudic al Bd. Regina Elisabeta, a căzut, prin profilul lui de
sud, peste acest zid. care pe parcursul adâncirii săpăturii s-a dovedit a
acoperi o altă fundaţie, mai veche, din alte tipuri de materiale şi tehnici de
zidire. Din ambele ziduri porneau altele perpendiculare. ce se îndreptau spre
123

Nicolae Stoicescu, Repertoriul bibliografic, Bucureşti, 1961, p. 182.
Dezvelirea fundaţiilor Bisericii vechi Colţea de către echipa de arheologi condusă de
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caldarân1ul bulevardului alăturat 126 • Ţinând seama de indicaţiile puţinelor
izvoare cartografice cunoscute şi de tradiţia locală, care plasa locul bisericii
sub. ori în vecinătatea statuii lui Mihai Viteazul, de planul pe care fundaţiile
respective îl sugerau, s-a tras concluzia că acestea nu puteau aparţine decât
lăcaşurilor care s-au succedat, cea veche, datând la cumpăna secolelor XVI
XVI L a lui Andronache. şi cea de a doua, a lui Vodă Brâncoveanu, care o
suprapune pe antecesoare, la dimensiuni mai mari.
Era evidentă suprapunerea peretelui de Sud al ambelor lăcaşuri pe o
anwnită întindere, sigur pe lungimea de 14,62 m. şi negăsindu-se, atunci,
nici o dovadă a naşterii unor abside laterale, s-a presupus faptul că Biserica 1.
cea a lui Andronache, urma planul de sală dreptunghiulară 127. Au fost
identificate 111ici părţi din arcul unei abside, considerată a fi cea a altarului
brâncovenesc şi peretele vestic, de intrare, masiv, deasupra căruia se ridicase
turla clopotniţă a lăcaşului domnesc. Într-un şanţ lat de 1 m era anevoie de a
reconstitui planul celor două monumente religioase. După măsurătorile noastre,
de atunci. lăcaşul brâncovenesc măsura, pe axul longitudinaL 27 111 128 . Nu
ştiam dacă eram pe axul bisericii sau pe absida extremă a altarului: Planul
bisericii dornneşti era evident mai extins, urmărind un plan triconc, mai
elaborat. Altarul sfântului lăcaş, năruit în 1870, păstrează un strat de cărămizi,
la cota de -1,85 m faţă de nivelul actual şi poligonal la exterior. Zidul
respectiv se afla la -1.1 O m faţă de cota de trotuar, măsurând o grosime de
1.30 111. Ca atare, peretele Bisericii 2 se păstrează pe o înălţime de OJ5 m, şi
sub acesta. fundaţia lui. Pe postamentul de cărămidă, considerăm că s-au
aflat dale de piatră sau de marmură 129 scoase la demolare. Ceea ce a rezultat
evident şi logic. este că vestigiile-fundaţiile bisericii lui Andronache, s-au
păstrat la cota interioară a bisericii atinsă de meşterii brâncoveneşti. Ele
arătau fisuri pe verticalitatea peretelui, care se transmiteau şi fundaţiilor.
presupunem a fi efectele unor seisme care s-au dezlănţuit în sec. XVII-XIX.
Ceea ce a completat, hotărâtor, cunoaşterea rosturilor acestor ziduri a
fost atingerea unei zone de cimitir, în partea de Apus, cea dinspre Calea
Victoriei. Adâncirea săpăturii casetei evocate mai sus a confirmat locul de
îngropare, în jurul acestor biserici, a 12 creştini, unii dintre ei călugări, aşa
cu111 a fost ,,AN ANIA'\ cel care şi-a zgâriat numele pe cărămida pe care şi-a
odihnit hîrca 130. Aici se află şi dascăli ai Academiei, cum a fost marele
Sevastos Kimenitul, înhumat în 1702 în cimitirul Sf. Sava, protejat de o
Panait I. Panait, op. cit., PI. I, p. 207.
Ibidem, p. 200.
128
Aristide Ştefănescu, Academia Domnească de la Sf. Sava, ctitorie cantacuzină.
Repere arheologice, ,,Bucureşti", XV, Bucureşti, 200 I, p. 150.
129
Panait I. Panait, Carnet de şantier, Nr. 28-1972.
130
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placă de piatră cu inscripţia comentată de N. Iorga131• Textul dăltuit în rocă
transmite posterităţii că „Aici zace al bătrânului înţelept trupuL cu numele
de Sevastos şi neamul Kimenitul, ţara lui Trapezuntul132, căruia vestit oraşul.
1702, sept. 6"' 133• Trebuie să fi fost şi alţi dascăli sau oameni avuţi din
mahalaua Sf. Sava, al căror loc de odihnă, cuvenită veşnică, putea fi acoperit
cu lespezi de piatră. În „Corpusul Hurmuzaki" sunt publicate textele unor
.,petre de mormânt „Sf. Sava'', în limba greacă 134• În timpul investigaţiei
de salvare, din mai 1972, nu s-a găsit nici o atare placă funerară. În caseta
respectivă s-au semnalat înhumări şi reînhumări a zece maturi şi doi
adolescenţi, unii dintre ei purtând modest inventar. majoritar monede (şase),
resturi vestimentare sau de la sicriu135 ş.a. Cert era faptul că ambele biserici
au avut cimitire în jurul fiecăreia, producându-se deshun1ări repetate: nu s-a
putut stabili nici o limită a necropolei ..Sf. Sava". Cele I 5 n1orminte sen1nalate
de arheologul prof. Gh. Cantacuzino ca cercetate pe Str. Acaden1iei 4 136 care
nu au fost publicate, după cunoştinţele noastre. pot fi. eventual. atribuite şi
necropolei de la Biserica Doamnei sau unui lăcaş anterior. ctitone1
pârcălabului Andronache. Distanţa între fundaţiile lăcaşurilor .,Sf. Sava „ şi
Blocul de pe Str. Academiei 4 exclude o atare atribuire.
Cimitirul „Sf. Sava·· s-a desfăşurat în incinta respectivă al cărui obiectiv
central era biserica. Presupun că nu s-au făcut exproprieri pentru cimitir. ci
pentru terenurile necesare construcţiilor şi amenajării pieţei celei noi.
Transformările repetate. care au dus la situaţia de faţă. au permis scoaterea
la suprafaţă şi a altor mărturii anterioare. de interes edilitar-urbanistic. Aşa
au fost instalaţiile de ape. aducerea şi evacuarea lor. Coroborând
descoperirile mai vechi cu cele din 1972, se semnalează 4 conducte �i un
canal, făcute din tuburi de lut, în zona Pieţei Universităţii. fără a fi toate din
cele în funcţiune, Mănăstirea „Sf. Sava'' fiind unul din beneficiarii reţelei de
apă, din sec. XVIII-XIX. prin cişmeaua pe care o adăpostea.
Descoperirile arheologice din 1972 au stârnit interesul canalelor de n1ass
media de atunci. Radio. Televiziunea, Presa, alte publicaţii. s-au interesat de
cercetările practicate sub auspiciile Muzeului Bucureşti. Un raport de presă
a văzut lumina tiparului în paginile ziarului ,.România Liberă'" din acel an,
rn Nicolae Iorga, Piatra de Monnânt a lui Sevastos Chimenitul din Trapezunt, în
,,B.C.M.I.'', XXIII, p. 154-155.
2
13 Trapezunt - oraş port pe malul sudic al Mării Negre, important centru al legăturilor
comerciale intercontinentale.
m Ştefan Ionescu, Panait. I. Panait, op. cit., p. 320, n. 28.
4
13 E. Hunnuzaki, voi. XlII, Bucureşti, 1909, p. 374, p. 409.
135 Panait. I. Panait, op. cit., p. 201-202.
136
N. Stoicescu, Repertoriul bibliografic, 196 l, p. 20 I, n. I, acceptă acestor morminte o
vechime încadrată între secolele XV-XVlII, ceea ce este greu de admis, ridicând multiple
discuţii.
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care se încheia cu fraza .,Găsirea unor soluţii moderne de marcare a acestor
monun1ente stăruie, de pe acum, în preocupările organelor municipale, ale
specialiştilor „D.M.I.A.''_ ale cercetătorilor Muzeului de Istorie a Municipiului
Bucureşti 137• Au urmat câteva alte studii, pe măsura prelucrării pieselor
descoperite, inserate în volumele anuale ale Muzeului Bucureşti 138• Şi în
fine informările scrise adresate autorităţii Capitalei şi altor instituţii angajate
în elaborarea Proiectelor liniei de Metrou care va uni cartierul Drumul
Taberi cu zona răsăriteană a Urbei 139. În răstimpul acesta s-a anunţat public
la 04.05.2006 schiţa parcărilor subterane de automobile printre care şi în
Piaţa Universităţii, proiectanţilor fiindu-le aduse la cunoştinţă starea acestui
obiectiv înscris în "Lista monumentelor istorice" 140.
Piaţa Universităţii este unul din cele mai importante locuri istorice ale
metropolei româneşti, cel mai lesnicios şi mai frumos spaţiu urban, o
,,Agoră'' a muzelor, ştiinţei, culturii, învăţământului, sănătăţii, istoriei.
oglindită în sălile Palatului Suţu, sediul Muzeului Bucureşti, o aducere
aminte a fruntaşilor neamului, făuritori de istorie. În cuvântarea rostită de V.
Boierescu, directorul general al Şcoalelor, la 29 iunie 1859, acesta spunea:
„Pe ruinele Sf. Sava, acest loc atât de scump oricărui român ce ştie puţină
carte, se ridică, cu iuţeală, Palatul Academiei Române, a venit timpul când şi
Instrucţiunea să-şi aibă un Palat" 141.

m Panait I. Panait, Importanţa descoperirilor din Piaţa Universităţii, în ,,România
liberă'', din 9 iulie 1972, nr. 8618, p. 1, p. 5.
138 Aristide Ştefănescu, op. cit., p. 147-152. Panait I. Panait, op. cit., p. 195-208.
9
Documentaţia istorică privind Piaţa Universităţii din 05.05.2007, adresată CGMB,
IJ
Centrului de proiectare urbană, Întreprinderii SC Metroul S.A. Bucureşti, Muzeului
Municipiului Bucureşti sub semnătura Panait I. Panait, document depus la Registratura
Generală a Primăriei Bucureşti.
140
Legea I 05/2004, privind protejarea patrimoniului cultural mobil, publicat în MO din
19 iulie 2004 în care sunt trecute „Fundaţiile Ansamblului Sf. Sava" şi „Necropola-secol
XVI-XVII" <sic>.
141
Ion Ionaşcu, op. cit., p. 118.
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ANEXĂ
Pisanie dăltuită în piatră ( 1, 16 x 1,89 m), text încadrat de motive
florale, ce provine de la Mănăstirea Sf. Sava, datând din 20 iulie 1709 .
.. Această sf<ă>ntă beserică. lăcaş O( o )mnului Savaoth. fiind întâi
făcută mai mică, de un Andronache pârcălab, şi închinată la Lavra S<ve>ti
Savei de lângă Ier<u>s<a>lim. hramul acesteii sf<i>nte beserici fiind
Bl<a>goveşteniile precum în hrisoave s-au văzut. iară din neştiinţa unora şi
de multa trecere de vreme. norodul S<ve>ti Sava l-au ţinut. Acest dară
d<u>mneziesc lăcaş. mult învechindu-se au început a se strica şi a crăpa cât
şi a să surpa primejduia. Care. măriia sa bl<a>gocestivul şi lun1inatul domn,
Io Constandin B<asarab> B<râncoveanu> voievod, văzând, stricăciunea ei
au pus ca să o mai întărească pe unde s-a părut că trebuie ca să stea. Iară
foarte slabă fiind. mai vârtos temeele s-au surpat. Deci maria sa o au surpat
de tot acea veche ce au fostu din ten1elie au zidit şi au rădicat aceasta ce
astăzi să vede aşa iscusită şi frumoasă adăogând pe lângă dânsa şi alte case
şi tocmele ca sa fie şcoală de învăţat carte. întru pomenire vecinică a
numelui său şi a moşilor şi a strămoşilor măriei sale pomeană. Şi pe lângă
mai multă cheltuială ce au dat 1nariia sa. rămâind şi nişte bani ai unui Sterie
lumânărariuL după moartea lui. la acestă lucrare s-au dat, ca şi lui pomeană
să-i rămâie, ispravnic fiind Radul Dudescul vel sluger, igumenind chiar
Daniil Arapul. Şi s-au isprăvit la leat 7217 iul<ie> 20.
Text transcris după o fotografie aflată în colecţiile Muzeului Naţional
de Artă, astăzi în colectia
Muzeului National
de Istorie a României 142.
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