PASAJUL FRANCEZ
Gheorghe MĂNUCU-ADAMEŞTEANU.
Andrei MĂGUREANU, Raluca Iuliana POPESCU, Ingrid POLL
Pasajul Francez se află în perimetrul sitului arheologic Bucureşti .,Centrul Istoric'', cod RAN 179132.126 şi este trecut în Lista
Monumentelor Istorice din România drept ansamblu de arhitectură de la
sfârşitul secolului XIX 1•
In cadrul Proiectului de Reabilitare Străzi şi Utilităţi Zona Pilot
Centrul Istoric Bucureşti, zonă definită între străzile Calea Victoriei - b-dul
I. C. Brătianu - strada Lipscani - Splaiul Independenţei. pe data de 16 mai
2008 au început săpăturile mecanice pentru decaparea străzii Pasajul
Francez, dinspre strada Gabroveni spre strada Covaci.
Istoric

,.Pasajul Francez" este drumul pietonal îngust. ce face legătura între
străzile Gabroveni şi Covaci. A fost creat după parcelarea Curţii Vechi în
1799. când vechea tramă stradală devenise insuficientă pentru multitudinea
de clădiri noi.
Informatiile referitoare la casele aflate în zonă înainte de trasarea
străzii sunt rare. Cea mai cunoscută clădire ce apare în documente este
Puşcăria, aflată la Poarta de Jos a Curţii Domneşti. mai precis la NV de
actuala piaţă Sf. Anton. Ridicată la început din lemn, apoi din piatră, a fost
refăcută de domnitorul Constantin Alexandru Ipsilanti după cum aflăm
dintr-un docun1ent din 5 octombrie 1804 2 şi a ars în timpul marelui incendiu
din 184 7. Clădirile aflate pe actualul traseu al străzii au fost construite după
1799, primii proprietari ai terenurilor fiind: Hagi Velcea Mustacoglu, care
deţinea cea mai mare parcelă din terenul Curţii Vechi şi Nicola Becianu3. Pe
planul publicat de maiorul Rudolf Artur Borroczyn în 1852 (Planşa 1) nu
figurează nici o uliţă pe actualul traseu al Pasajului Francez, pe jumătatea
nordică a străzii fiind înregistrată o clădire cu o curte interioară.
1

LMI 20 I O, nr. I 034 B-Il-a-8-18764.
Potra 1961, doc. 220 (1726 Martie 15), p. 649-650, nr. 525.
:, Ionaşcu 1943, p. 64-65.
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Dezvoltarea spaţiilor comerciale. creşterea numărului populaţiei şi a
caselor a dus. la jumătatea secolului al XIX-iea. la deschiderea a două căi de
comunicaţie. pentru a permite trecerea între Gabroveni şi Covaci. Planul
dedicat de Dimitrie Pappasoglu lui V. Hiottu. din 1871 (Planşa 2). le înscrie
şi cu denumirea lor: cea paralelă cu Şepcari. cu numele de Orezari, iar cea
dinspre Şelari sub denumirea de Găitănari. Prima a devenit strada "Pasajul
Francez··. în timp ce cea de-a doua a dispărut din cartografia bucureşteană
încă de la sfârşitul secolului al XIX-iea.
Între 1880 şi 1914 artera apare în planurile capitalei sub denumirea de
Pasajul Bulgar4 sau Pasajul Bulgaria5• denumire datorată prezenţei în zonă a
negustorilor bulgari. în special a celor din Gabrovo6• Din perioada
interbelică strada a purtat nun1ele de Pasajul Francez.
Situaţia arheologică
Cercetarea Pasajului Francez s-a desfăşurat într-o primă etapă prin
decapare mecanică până la cota de 0.80/0.90 m faţă de nivelul actual al
trotuarului. efectuată sub supraveghere arheologică. evidenţiindu-se mai
multe trasee de ziduri din cărăn1idă care - după orientare şi caracteristici
tehnice - sugerează existenţa mai 1nultor faze constructive. Acest fapt a
impus demararea cercetărilor arheologice7 .
Pentru cercetarea străzii Pasajul Francez au fost deschise 18 casete, notate
de la I la XVIIL care au acoperit întreaga suprafaţă care urma să fie cercetată
(Planşa 7). Casetele aveau din1ensiuni variabile. impuse de situaţia din teren.
Casa 1 (Planşele 8 şi 9)
Pentru cercetarea construcţiei notate „Casa l '' au fost deschise 1na1
1nulte casete.
Identificarea fragmentului de zidărie notat Z. 6 (Planşele 8 şi 9), a dus
la deschiderea casetei I aflată la nord de zidul identificat. Aceasta avea
dimensiunile de 3,20 x 1. 70 m.
Plan de Viile de Bucarest (cca. I 880-19 IO), vezi planşa 3; Planul Institutului Geografic
al Armatei (IGA), 1895- I899; Planul Socec, 1914.
5
Planul Institutului Geografic al Armatei (IGA), I9 I I, sc. 1 /1OOO, vezi planşa 4.
6
Numărul mare al comercianţilor din Gabrovo a contribuit la schimbarea, în a doua
jumătate a secolului al XIX-iea, a numelui ,.Uliţei ce merge alăturea cu zidul Curţii
Domneşti'" în strada Gabroveni.
7
Colectivul de cercetare a fost format din: Gh. Mănucu-Adameşteanu, responsabil
ştiinţific, Elena Gavrilă, Theodor Aurelian Ignat şi Raluca Popescu (Muzeul Municipiului
Bucureşti), Andrei Măgureanu, Adina Boroneanţ şi Meda Toderaş (Institutul de Arheologie
,,Vasile Pârvan" din Bucureşti).
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In partea sud-vestică a casetei, a apărut la cota de -1. 75 m faţă de
nivelul actual de călcare, un nou zid, notat Z. 3.
La cota de - 2,05 m a fost surprinsă partea in situ a zidului. acesta
adâncindu-se până la 2,40 m faţă de nivelul actual de călcare. Lungimea
surprinsă a zidului este de 3, 1 O m, el continuând şi la sud de casetă. iar
grosimea păstrată este de 0,60-0,66 m. Pe latura de est la -2.18 m faţă de
actualul nivel de călcare, are o plintă cu o lăţime de 10-13 cm, sub care
urmează fundaţia înecată în mortar. Dimensiunile cărămizilor sunt de 28 x 14 x
x 4 cm. La vest de fundaţie, a apărut o masă de zidărie co1npactă. care.
practic. reprezintă o parte a lui Z. 1 care s-a prăbuşit .Jegaf', fapt ce ar
indica o prăbuşire controlată.
Datorită faptului că Z. 3 continua spre sud. dincolo de li1nitele casetei
L a fost deschisă caseta II. Aceasta a fost deschisă la sud de Z. 6. având
dimensiunile de 4.00 x 1.50 1n. Adâncimea maximă până la care s-a săpat
este de 3,00 m faţă de nivelul actual de călcare.
Sub nivelul de decapare mecanică s-a săpat într-un strat de dărân1ătură
în care au apărut fragmente ceramice smălţuite din secolul XIX. Sub acesta.
între cele două ziduri identificate (Z. 4 şi Z. 6). exista o depunere de pă1nânt
cenuşiu lutos.
Z. 3 (Planşele 8 şi 9), surprins în caseta I. continuă şi în caseta II pe o
lungime de 2,06 m. Zidul apare în această casetă la cota de -2.12 m faţă de
nivelul actual. Lăţimea vizibilă a lui Z. 3, în această casetă este de 0.74 m.
iar dimensiunile cărămizilor sunt de 27 x 14.5 x 6 cn1. Şi aici a fost
surprinsă dărâmătura prezentă în caseta I.
În partea sudică a casetei II a fost surprins zidul notat Z. 4 (Planşele 8
şi 9). Zidul are o lungime de 1.38 m, o lăţime de 0,62 m şi o înălţime de
1.25 m. Dimensiunile de cărămizi sunt de 26 x 13 x 4.5 cm. Zidăria este
relativ neglijentă pe faţa nordică, dar îngrijită pe partea sudică.
Zidul traversează caseta II şi pare a nu avea legătură cu Z. 3.
Datorită faptului că Z. 4 şi dărâmătura lui Z. 3 continuau spre vest.
dincolo de limitele casetei II, a fost deschisă caseta XII. În această casetă
fost continuată cercetarea lui Z. 4, observându-se că acesta îşi păstra
caracteristicile identificate în caseta II.
Pentru extinderea cercetării a fost deschisă caseta XVI. La -1.60 111
faţă de nivelul actual de călcare, au început să apară fragmente de zidărie �i
dărâmătură, împreună cu fragmente ceramice din secolul XIX .
În capătul de sud - vest al casetei au fost identificate resturile unui zid.
notat Z. 5 (Planşa 8), pe o lungime de 2, 1 O m. Acesta a fost puternic afectat
de şanţul de fundaţie al clădirii actuale. Totuşi. s-a putut observa că Z. 5 se
ţese cu Z. 4.
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Datorită faptului că Z. 3 continua spre nord, dincolo de limitele casetei I.
a fost deschisă caseta VIII. Aceasta avea dimensiunile de 2.00 x 1,50 m.
Au fost surprinse resturile unui zid din cărămidă legată cu mortar de var,
notat Z. 2, aproape complet distrus de canalizarea modernă.
Z. 2 (Planşa 8) a fost surprins pe o lungime de aproximativ 1.00 m, fiind
distrus spre vest de şanţul de fundaţie al lui Z. 1. Are o lăţime de O.70 m. Din
zidăria sa s-au păstrat suficiente elemente care să arate că Z. 2 se ţese cu Z. 3.
Concluzionând, Casa 1. din care au fost surprinse zidurile Z. 2. Z. 3, Z.
4 şi Z. 5 reprezintă o clădire distrusă de amenajarea clădirii notată Casa 2.
Acestei clădiri îi aparţine şi dărâmătura surprinsă în casetele IL XII şi XVI.
Casa 2 (Planşele 10-11)

În profilul de est al casetei XVI a apărut Z. 1 (Planşa 1O). Acesta are o
lungin1e de aproxi1nativ 9,50 m, unindu-se la nord cu un zid identificat în urma
cercetărilor din strada Gabroveni. Lăţimea zidului este de 0,50 m. Pe partea de
vest a zidului au apărut două răsuflători cu dimensiunile de 0.45 x 0,26 m.
Dispunerea acestora indică faptul că spaţiul interior al Casei 1 se află la vest
de zidul cercetat.
Pe partea interioară a zidului s-au păstrat urme puternice de arsură.
La aproximativ I O n1 faţă de frontul vechi de clădiri identificat pe str.
Gabroveni, au fost identificate fragmente de zidărie, pentru cercetarea
cărora a fost deschisă caseta I. Aceasta avea dimensiunile de 3.20 x 1,70 n1
şi a fost amplasată la nord de zidul identificat, notat Z. 6 (Planşele10-11).
Zidul a fost surprins la - 0,57 m faţă de nivelul trotuarului şi are
dimensiunile de O,70 m lungime la nivelul de surprindere şi 1.20 m lungime
1naximă la nivelul fundaţiei. Înălţimea maximă este de 1,50 m ( 1.00 m în
elevaţie şi 0,50 m la fundaţie).
Elevaţia este formată din cărămizi legate cu mortar, având rosturi
de 2-3 cin, bine un1plute. Din1ensiunile cărămizilor sunt de 27,5 x ? x 3.5:
25,5 x ? x 4: ? x 15 x 5: ? x 15,5 x 3,5 cm. Fundaţia este înecată în mortar.
construită în trepte pentru a trece peste Z. 3 şi peste dărâmătura casei 2
surprinsă pe latura vestică a casetei.
Elemente ale lui Z. 6 au fost identificate şi în capătul de sud al lui Z. 1.
Astfel, la cercetarea casetei XVL a fost identificat un fragment de zid cu
dimensiunile de 0,50 x 0,50 m, care suprapune dărâmătura casei 2.
Z. 6, identificat mai bine în casetele I şi II, are o lungime totală
reconstituită de aproape 4,00 m.
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Z. 1, împreună cu zidurile identificate pe strada Gabroveni8, precum şi
cu Z. 6, se pare fac parte dintr-un ansamblu format dintr-o curte şi casă.
Curtea este alcătuită din Z. 6 şi zidurile de pe strada Gabroveni, iar casa,
aflată la Vest de curte, era alcătuită din Z. 1 şi un alt zid identificat pe
str. Gabroveni.
Tot casei 2 i se poate atribui şi nivelul de cărămizi notat nivel 1.
Acesta a fost surprins la cota de -1,75 m. Lungimea sa este de 2.55 m
şi lăţimea este cuprinsă între 0J0-1,20 m. Forma este neregulată, fiind
puternic afectat de intervenţii modeme. respectiv de clădirea actuală.
Conform observaţiilor din zona de contact cu Z. 6, s-a observat că
..nivelul 1" prezintă o îngroşare, având 5 asize. Cărămizile din prima asiză
stau pe un pat de mortar gros de 3-4 cm. Fundaţia şi parţial elevaţia ,.pavajului''
nu fac corp comun cu Z 6. Ele sunt totuşi ţesute în partea superioară a
elevaţiei. Dimensiunile cărămizilor sunt de 26 x 13,5 x 4 cm.
Cel mai probabil. nivelul 1 reprezintă o zonă de pardoseală a curţii
casei 3, poate o anexă.

Cronologie
A fost identificată parţial în săpăturile lui D. V. Rosetti, care a propus o
datare în secolul al XVIII-lea, fără a o argumenta9 • Arheologic s-a putut
observa că structura notată Casa 2 suprapune zidurile Casei 1. De asemenea,
ambele construcţii existau anterior trasării străzii. Casa 2 pare să fie casa cu
curte interioară reprezentată pe planul Borroczyn din 1852 (Planşa 6).
Aceasta a fost, cel mai probabiL construită după parcelarea Curţii Domneşti
în 1798, zidul său nordic suprapunând zidul de incintă. Drept urmare putem
sugera o datare în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea pentru Casa 1.
Casa 3 (Planşele 8 şi 12)
Pentru a se putea recupera informaţii referitoare la această clădire. notată
Casa 3, identificată de O.V. Rosetti în anii '50, a fost trasată caseta XV.
La -1,50 m, faţă de nivelul actual de călcare, a apărut un zid, notat Z. 17,
suprapus parţial şi distrus de canalizarea actuală, care traversează diagonal
caseta. În partea sudică a casetei, s-a putut preciza colţul de vest al clădirii,
Z. 18, identificat şi de D. V. Rosetti. Din păcate nu s-a putut surprinde şi
11, z. 18 şi z. 19, vezi Virgil Apostol, Ştefan Bâlici, Claudia Apostol, Raport de
arhitectură. Structurile arheologice de pe strada Gabroveni, www.simpara.ro/Structuri
arheologice-din-Centru 1-istoric-al-Bucuresti lor.
9
Rosetti 1954, p. 245.
8

z.
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colţul de est al clădirii, zidul intrând sub clădirea actuală. Zidurile au fost
suprapuse de un nivel de moloz, rezultat. probabil, de la demolarea clădirii.
z. 17
Acesta are o înălţime păstrată de 0,62-0,65 m, o lungime de 6,55 m şi
o lăţin1e de 0,63 m (elevaţia). Fundaţia zidului este 1nai lată în raport cu
elevaţia sa. cu câte 4-5 cm, atât la interior. cât şi la exterior. Dimensiunile
cărămizilor sunt de 29,5 x I 4,5 x 3 cm, 30 x I 4,5 x 3 cm. Rosturile sunt bine
un1plute cu mortar de var, destul de tare şi au grosimea de 2-3 cm.
Fundaţia este realizată din cărăn1idă şi este tencuită. Pila de colţ. cu
dimensiunile de I ,00 x 1.00 m, coboară sub nivelul fundaţiei zidului. cu
0A0 m.
z. 18
Zidul reprezintă latura de sud a clădirii. Are o lăţime de 0,62 m şi o
lungime de 2. I 4 1n. el continuând şi în str. Covaci.
Cronologie
Deşi pe toată suprafaţa casetei s-au găsit doar câteva fragn1ente
ceramice din secolul al XIX-lea, înclinărn să credern că respectiva clădire
este mai veche. aparţinând. probabiL ansamblului de clădiri care formau
Curtea Veche. În urma cercetărilor din anii · 50, D. V. Rosetti propunea o
datare în secolele XVII-XVIII 10. Sigur este anterioară secolului XIX. ea
nefiind rnarcată pe nici un plan al Bucureştilor.
Ziduri de delimitare proprietate I (Planşele 8 şi 14)
La aproxin1ativ 9 1n nord faţă de căminul de colectare a apelor, au
apărut fragrnente de zidărie notate Z. 7 (Planşele 8 şi 14). Pentru cercetarea
lor a fost deschisă caseta III. Adâncimea maximă la care s-a coborât cu
săpătura este de -3.20 n1 faţă de nivelul actual de călcare, cotă la care s-a
ajuns în păn1ântul galben, steril din punct de vedere arheologic.
În profilul de nord al casetei. la cota de -2,23 111 faţă de nivelul actuaL
a fost identificat un zid, Z. 7, perpendicular pe fundaţia casei actuale şi care
intră în profilul de vest al casetei. Lungimea surprinsă a zidului este de 1 AO
m. Lăţimea maximă este de 0,85 m şi are înălţimea surprinsă de 0,81 m.
Dimensiunile cărămizilor sunt de 26 x 15,5 x 4 cm.
Datorită faptului că Z. 7 continua spre vest dincolo de limitele casetei IIL
a fost deschisă caseta XIII.
10

Rosetti 1954, p. 244-245.
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In aceasta a fost surprinsă continuarea zidului din caseta III (Z. 7), pe
o lungime de 3AO m, având aceeaşi orientare E-V, notată Z. 8 (Planşele 8 şi
14). Lăţimea lui Z. 8 este de 0,80 m, iar înălţimea păstrată de O,70 m.
Dimensiunile cărămizilor sunt de 28x ? x 5 cm. ? x . ?.x 4 cm, ? x 16 x 5 cm,
27 x 15.5 x 4,5 cm.
Lungimea totală a zidului, alcătuit din cele două tronsoane (Z. 7 şi
Z. 8) este de aproape 5,00 m.
Cronologie
Inventarul arheologic se rezumă la ceramică în stare fragmentară,
descoperită între - O, 90 m şi - 2,15 m. Toate descoperirile sunt din secolul al
XIX-iea (nr. de colecţie 42, 45-48)
Ziduri de delimitare proprietate II (Planşa 8 şi 16)

După decaparea mecanică s-a trecut la cercetarea manuală, fiind
identificate resturi de zidărie. notate Z. 13 (Planşa 8 şi 16). Pentru cercetarea
lui Z. 13, la sud de acesta, a fost deschisă caseta IV. Adâncimea maximă
atinsă în interiorul casetei a fost de 3,12 m fată
' de nivelul actual de călcare.
cotă la care cercetarea a fost oprită din motive de securitate.
Zidul Z. 13 a apărut în profilul de nord al casetei, fiind surprins la cota
de -0.34 m faţă de nivelul actual de călcare. Are o lungime de 1,44 m, o lăţime
de 0,40 1n, şi o înălţi1ne de 1.20 m. Zidul a fost construit din diverse tipuri de
cărămizi, cele mai multe având dimensiunile de 22,5 x 11 x 4,5 cm.
Datorită faptului că Z. 13 continua spre vest dincolo de limitele
casetei IV, a fost deschisă caseta XVII cu dimensiunile de 1,90 x 2,1 O m.
În martorul dinspre caseta XIV, a apărut un fragment de zid, notat Z. 14
(Planşa 8 şi 16), corespunzător celui din casetele IV şi IX (Z. 13). Aici a fost
surprins pe o înălţime de 1,00 m, o lungime de 1,1 O m şi o lăţime păstrată de
0.35 m.
Lungimea totală reconstituită a zidului, format din Z. 13 şi Z. 14, este
de 5,00 m.
Cronologie
Săpătura a coborât până la o adâncime de 3, 12 m, descoperirile
arheologice limitându-se la fragmente de ceramică şi porţelan din secolul XIX.
Datarea sugerată de ceramică pare susţinută de interpretarea planului
Borroczyn, acesta indicând că acest zid ar aparţine Casei 2, care exista în
prima jumătate a secolului al XIX-lea.
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Ziduri de delimitare proprietate III (Planşele 8 şi 13)
La aproxin1ativ 8 n1 nord faţă de Casa 3, în timpul decapării au fost
surprinse resturi de zidărie, pentru a căror cercetare a fost deschisă pe latura
estică a străzii caseta VI. Caseta, având ditnensiunile de 1,50 x 3,00 m, a
fost trasată la nord de zidul dezvelit la decapare, notat Z. 15.
Z. I 5 (Planşa 13)
Zidul a fost surprins pe o lungin1e de circa 1,50 n1 şi are o lăţime de
0,50 m la nivelul elevaţiei. Fundaţia, înecată în mortar, este mai lată decât
elevaţia, fonnând n1ici praguri pe fiecare latură a zidului. Lăţimea fundaţiei
este de 0,80 m.
Datorită faptului că Z. 15 continua spre vest dincolo de limitele casetei
VI. a fost deschisă caseta XVIII pentru a se verifica traseul zidului prins
între casetele VI şi VII. Adâncimea maximă atinsă este de - 2JO m, faţă de
nivelul actual de călcare, săpătura oprindu-se într-un pământ negru lutos
curat. În această casetă, zidul a primit notaţia Z. 16.
La cca 0.30 111 faţă de nivelul de surprindere a zidului, acesta se lăţeşte
pe latura de sud. De la nivelul lăţirii începe şi fundaţia înecată în mortar.
Acest nivel este n1arcat în toată caseta de un strat de mortar şi cărămidă,
reprezentând nivelul de construcţie.
Z. /6 (Planşa 13) continuă zidul Z. 15, întreaga structură atingând o
lungime de cca. 4,90 n1. Înălţin1ea maxi1nă a zidului este de 1,40 m, fundaţia
având aproxin1ativ 0,80 n1, în timp ce elevaţia măsura 0,60 m.
Alte structuri

Conducta de apă
În cercetările 1nai vechi, D.V. Rosetti mentiona identificarea unei
conducte de apă pe care o data în secolul al XVI-l�a11 • Pentru surprinderea
conductei sen1nalate, la nord de caseta XV, a fost deschis un sondaj de
I, 1O x 2,20 m. Din păcate, deşi a fost surprinsă secţiunea lui D.V. Rosetti,
nu s-a găsit conducta, care, cel mai probabil, a fost demontată de către
D.V. Rosetti.
În acelaşi scop şi, din păcate, cu aceleaşi rezultate, au fost amplasate şi
caseta X, respectiv caseta XI.
rămin colector (Planşa 15)
In partea centrală a străzii, la decaparea mecanică, au fost surprinse
mai multe structuri de zid, pentru cercetarea cărora au fost deschise mai inuite
casete (casetele IV, IX, XIV, XVII).
11

Rosetti 1954, p. 243.
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In această zonă a fost surprinsă o clădire dreptunghiulară, orientată N-S,
cu laturile de 4,20 x 2,70 m, alcătuită din zidurile notate Z. 9, Z. 1 O, Z. 11 şi
Z. 12. Grosimile zidurilor sunt variabile: Z. 9 are 0,40 m ca şi Z. 12, Z. 1 O
are 0,56 m, iar Z. 11 are 0,50 m.
Structura este realizată din cărămidă legată cu mortar de var dur. Pe
interior este tencuită. Zidurile sunt păstrate până la adâncimea de 3.30 m
faţă de nivelul de surprindere. fără să fi fost atinsă sămânţa fundaţiei.
Săpătura a fost limitată datorită infiltrărilor masive de apă, precum şi a
existenţei, în mijlocul construcţiei, a unui cămin modern de canalizare, care
a în1piedicat cercetarea.
Pe latura de est, aproape de colţul de sud-est a fost surprinsă o
,,răsuflătoare" cu o deschidere de 0,5 8 1n.
Pe laturile de nord şi sud au fost practicate în zid două deschideri de
formă rectangulară cu acoperiş boltit tencuite la exterior. Ele au aceleaşi
dimensiuni: înălţime de O,71 m� lăţime de 0.41 m� grosime de 0.52/0.56 m.
Cele două au apărut la 0.24 m faţă de latura de V şi la - O,70 n1 faţă de
nivelul de surprindere al zidului. Construcţia a fost realizată din cărămizi cu
dimensiunile de: 27 x 13,5 x 4 cm şi 27 x? x 4,5 cm
Se poate presupune că amenajarea reprezintă un cămin colector şi
datorită faptului că în apropiere s-au identificat resturile unor rigole de
scurgere. Astfel, în caseta IX� la sud de traseul unui racord conten1poran de
canalizare, a fost identificat un jgheab de lemn, lat de 36 cm la exterior şi 26
cm la interior. Grosimea bârnei de jos este de 6 cin. Lungimea surprinsă a
jgheabului este de 84 cm.
Gropi (Planşele 1 7 şi 1 8)
La curăţarea casetei III, s-au putut observa două gropi. tangente într-o
mică porţiune (Gr. 1 şi Gr. 2). Ele au fost surprinse după depăşirea nivelului
general de moloz care caracterizează primul metru al depunerilor din
interiorul acestei casete. Cele două gropi nu au putut fi epuizate din motive
de securitate, adâncimea cercetării depăşind 3,00 m faţă de nivelul de la care
a început cercetarea.
Gr. 1 are o formă rotundă, cu diametrul de cca 1J61n. Un1plutura gropii
este constituită din pământ negru cu mortar şi cărăn1izi.
Gr. 2, surprinsă în profilele de sud şi vest, a fost cercetată, probabil,
doar pe un sfert. Dimensiuni surprinse de 1,32 m, în grund. Umplutura este
formată din pământ negru cu bucăţi de cărbune. Groapa are mai multe nivele
de umplere.
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Structuri distruse

La nord de Z. 8. în Caseta XIII. este prezentă o dărâmătură puternică
formată din două nivele (1. moloz cu mortar� 2. cărămidă). Acestea sunt
separate de un nivel subţire de pământ lutos. ceea ce indică două
n1on1ente diferite. Sub ultimul nivel, în pământul galben au apărut gropi
de pari. dese. probabil de la o structură desfiinţată. marcată de nivelele de
dărâmătură 1nai sus menţionate.
Niveluri arheologice identificate

Nivel secol XVI (Planşa 19)
Unul dintre nivelurile arheologice identificate a apărut în caseta XIV
(Planşa 19). Aceasta a fost deschisă pe latura de vest a străzii. trasată paralel
cu casetele IV şi IX. pentru a se completa informaţiile referitoare la zidurile
observate anterior. în special pentru Z. 12.
Cercetarea a fost executată până la cota de 2.80 1n faţă de nivelul actual,
adâncime la care săpătura a fost restrânsă la un sondaj pentru cercetarea zidului
Z. 12. Până la această adâncime s-au găsit numai elemente ale culturii
n1ateriale - ceramică, sticlă. faianţă - din secolul al XIX-iea. La aproximativ
3.00 111 adâncime a apărut şi un nivel cu lemn putrezit, gros de 2-3 cn1. Nu
s-a putut observa nici o regulă de dispunere. Peste acest nivel şi sub eL
într-un păn1ânt lutos curat, au fost descoperite fragn1ente cera1nice databile
în secolul al XVI-iea - oale cu toartă. ulcior. oale cahlă - acestea fiind cele
n1ai vechi materiale arheologice surprinse în Pasajul Francez (nr. de
colecţie: 68. 69. 73. 74. 76-78. 81).
La -1. 90 1n adâncime faţă de nivelul actual de călcare. a apărut un
stâlp de lemn. înfipt vertical. cu diametrul de 28 cn1 şi o înălţime surprinsă
de 56 cm. Stâlpul de len1n se află la 78 cm. în linie dreaptă, de colţul zidului.
Stâlpul identificat este foarte probabil acelaşi găsit în săpăturile din anii '50
şi poziţionat între cele două schelete săpate atunci.
JYivel 1 (Planşa 22)
In Caseta L sub zona de cărămizi sparte, notate ca „nivel l "". s-a observat.
în profil. o dungă de culoare neagră (pigmenţi de cărbune). cu grosimea de
2-5 cm, care a fost surprinsă, de altfel, în toată caseta (Planşa 22/1).
JYivel 2 (Planşa 20)
In Caseta V, la -2, 70 m a apărut o „nivelare" solidă alcătuită dintr-un
strat de „mortar" gros de cca 1 O cm. Aceasta a fost surprinsă aproximativ pe
toată suprafaţa casetei. Nivelul de pavaj are aproximativ 7-8 cm şi este compus
https://biblioteca-digitala.ro

PASAJUL FRANCEZ

323

din mortar cu pietriş şi cărămizi fragmentare, de mici şi mari dimensiuni.
Spre sud a fost surprins pe o lăţime de 35 cm şi se extinde treptat spre nord,
ajungând până la 1,50 m. A fost surprins pe o lungime de 2,90 m. Acest
nivel stă pe un strat de pământ negru, omogen, compact, ce conţine puţină
cărămidă şi mortar.
JYivel 3 (Planşa 21)
In caseta XVIIL la nord de Z. 16, a apărut un pavaj format din
bolovani de râu, la -1,83 m faţă de nivelul trotuarului. Acest pavaj este
suprapus de nivelul de construcţie al zidului. Deasupra pavajului s-au
descoperit fragmente ceramice din secolul al XIX-iea.
Morminte
Pe strada Pasajul Francez erau semnalate descoperiri funerare încă din
anii '50, când D. V. Rosetti a putut cerceta trei morminte 12. Alte trei complexe
funerare au apărut şi în cercetările recente.
Ml (Planşa 23)
Mormântul notat M. 1 a fost identificat în caseta VII. deschisă la sud
de Z. 15. Dimensiunile casetei erau de 2,80 x 1,50 m. Scheletul a fost
surprins la cota de -1, 78 m faţă de nivelul actual de călcare.
Datorită faptului că partea superioară a scheletului intra în profilul
vestic al casetei, aceasta a fost extinsă pentru a se putea dezveli tot
mormântul. Groapa mormântului a fost săpată într-un nivel de dărâmătură,
moloz, praf de var, fragmente de cărămidă. Umplutura gropii era compusă
din pământ negru amestecat cu fragmente de cărămizi şi mortar. Groapa
avea o lungime de 88 cm şi o lăţime de 4 7 cm.
Scheletul, orientat V-E, a fost depus în decubit dorsal, cu capul pe
dreapta, privirea spre sud, picioarele flexate uşor pe partea dreaptă. Partea
superioară este completă, mâna stângă este îndoită pe bazin iar cea dreaptă
este întinsă pe lângă corp. Din partea inferioară se păstrează bazinul, oasele
de la călcâie, tibia stângă şi femurele.
În dreptul tibiei stângi s-a găsit o copcă de îmbrăcăminte.

M. 2 (Planşa 24)
În capătul sudic al casetei XIV, la -2,40 m faţă de nivelul actual de
călcare, într-un sol nisipos gri-gălbui, au fost identificate picioarele unui
schelet, aflat în decubit dorsal. Mormântul, ce avea o orientare aproximativ
12

Rosetti 1954, p. 242-243, fig. 49.
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V-E. a fost afectat de construcţia actuală. S-a păstrat piciorul drept în
întregime, cu degetele. iar din piciorul stâng s-a păstrat doar femurul. Pe
latura nordică. groapa a fost afectată de un stâlp de lemn, putrezit, care a fost
bătut probabil după înhumare. Umplutura gropii mormântului era formată
dintr-un pământ de culoare gri-cafenie cu o lungime de 85 cm şi o lăţime de
45 cm. Groapa a fost săpată într-un nisip galben. Nu a avut inventar.

M. 3
A fost surprins. în caseta XIV, la cota de -2,20 m faţă de nivelul actual
de călcare, la 10-15 cm de zidul Z. 14 şi la 1 cm de unul din cei patru
buşteni. S-au păstrat picioarele - tibie şi peroneu. oasele de la călcâi şi o
rotulă. Oasele se aflau pe un nivel de pietricele şi pământ. Nu a avut
inventar.
Cronologie
În absenţa inventarului funerar, doar pe baza relaţiilor stratigrafice.
putem aprecia că aceste morminte sunt anterioare secolului al XIX-iea.
Prezenţa lor în această zonă ar putea fi pusă în legătură cu existenţa
Puşcăriei. scheletele aparţinând unor condamnaţi din secolul al XVIII-lea ?
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CATALOGUL DESCOPERIRILOR
Caseta I
Farfurie adâncă: MMB - nr. colecţie 5; 1nv.
176919.
Condiţii de descoperire: caseta I, -1,58 m.
Descriere: buza lată, evazată, cu marginea teşită
pre exterior; acoperită la interior cu smalţ verde
deschis.
Decor: la interior o canelură sub marginea buzei şi
două cercuri concentrice incizate pe fund.
Material: pastă fină, de culoare cărămizie; cu mică
în compoziţie; ardere oxidantă.
Dimensiuni: H: 5,50 cm; 1 buză: 7,53 cm; GR
buză: 0,73 cm; D bază: 11,14 cm.
Stare de conservare: fragment, profil complet.
Datare: sec XIX.
Observatii: la exterior urme de ardere secundară.

---

---

Castron: MMB - nr. colectie 4.
Condiţii de descoperire: caseta I, -1,58 m.
Descriere: buza evazată, cu marginea subţiată şi
rotunjită; umăr profilat; pereţi arcuiţi; acoperit la
interior cu smalt verde deschis.
Decor: nu are
Material: pastă de lut fină, de culoare cărămizie;
ardere oxidantă.
Dimensiuni: GR buză: 0,50 cm; GR perete: 0,67 cm.
Stare de conservare: fragment buză şi umăr.
Datare: sec XIX.
Lighean: MMB - nr. colecţie 3.
Condiţii de descoperire: ca eta I, -1,5 m.
Descriere: buza evazată, delimitată la interior de
corp prin două nervuri orizontale; pereţi groşi,
arcuiţi; fund plat; acoperit la interior cu malt galben.
Decor: nu are
Material: pastă de lut fină, de culoare cărămizie·
cu mică în compoziţie; ardere oxidantă.
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Dimensiuni: GR buză: 0,68 cm; GR perete: 0,89 cm;
GR bază: 0,97 cm.
Stare de conservare: fragment partea inferioară.
Datare: sec XIX.

---

Cană: MMB - nr. colectie l.
Condiţii de descoperire: caseta I, -1,58 m.
Descriere: buza cu marginea rotunjită; pereţi drepţi;
acoperit la interior cu smalţ verde de chi şi la
exterior cu angobă albă.
Decor: la exterior buza marcată de o bandă de
smalţ verde deschis, de sub care porneşte o dungă
de smalt verde închis.
Material: pastă de lut fină, de culoare cărămizie;
ardere oxidantă.
Dimensiuni: GR buză: 0,56 cm; GR perete: 0,51 cm.
Stare de conservare: fragment buză.
Datare: sec XIX.
Oală cu toartă: MMB - nr. colectie 2.
Condiţii de descoperire: caseta I, -1,58 m.
Descriere: buza evazată, cu marginea teşită spre
exterior, cu o uşoară şănţuire la exterior i la interior
pentru capac; gât profilat; pereţi uşor arcuiţi; se
păstrează urma ataşului inferior al toartei, rotundă în
ecţiune; acoperită la interior cu smalţ verde olive şi
la exterior cu angobă albă şi smalţ verde pe buză.
Decor: în zona umărului două rânduri de incizii
orizontale executate cu rotiţa cu dinţi dreptunghiulari.
Material: pa tă de lut fină de culoare cărămizie;
ardere oxidantă.
Dimensiuni: l buză: 1,34 cm; GR buză: 0,89 cm;
GR perete: 0,53 cm.
Stare de conservare: fragment buză şi umăr.
Datare: ec XIX.

Caseta II

---

Castron: MMB - nr. colectie 6.
Condiţii de descoperire: ca eta n, -1,55-2,20 m.
Descriere: buza cu marginea rotunjită; umăr
profilat; pereţi evazaţi; acoperit la interior cu angobă
albă pe te care -a aplicat smalţ incolor.
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Decor: realizat la interior cu vopsea maro, ub
buză două linii şi pe pereţi un decor abstract
realizat cu gaiţa; la exterior o erie de caneluri
orizontale.
Material: pastă de lut fină, de culoare cărămizie;
ardere oxidantă.
Dimensiuni: 1 buză: 2,15 cm; GR buză: 0,60 cm.
Stare de conservare: fragment buză.
Datare: sec XIX.

---

Ulcior: MMB - nr. colectie 7.
Condiţii de descoperire: caseta II, -1,55-2,20 m.
Descriere: perete arcuit, prevăzut cu cioc de
scurgere; acoperit la exterior cu angobă albă şi smalţ
verde pe cioc.
Decor: nu are.
Material: pastă de lut fină, de culoare cărămizie;
ardere oxidantă.
Dimensiuni: GR perete: O 70 cm; D cioc: 2,372,65 cm.
Stare de conservare: fragment partea mediană.
Datare: sec XIX.

Caseta IV
Castron: MMB - nr. colectie
l l.
'
Condiţii de descoperire: caseta IV, -1,40-1,75 m.
Descriere: buza cu marginea rotunjită; umăr profilat;
urma unei tortiţe aplicate, deasupra umărului; pereţi
evazaţi; fund plat; acoperit la interior cu angobă
albă peste care -a aplicat smalţ galben.
Decor: pe buză şi pe perete două dungi late de smalţ
verde.
Material: pastă de lut fină, de culoare cărămizie;
ardere oxidantă.
Dimensiuni: H: 5,60 cm; GR perete: 0,7 l cm·
GR bază: 0,66 cm.
Stare de conservare: fragment, profil compl t.
Datare: ec XIX.
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Cană: MMB - nr. colecţie 9; inv. 176920.
Condiţii de descoperire: cas ta IV, -1,40-1,75 m.
Descriere: corp bitronconic, cu diametrul maxim în
partea inferioară a vasului; buza cu marginea
rotunjită; fund plat, profilat; acoperit la interior şi
pe buză cu smalţ galben şi la exterior cu angobă
albă.
Decor: la exterior, deasupra diametrului maxim o
serie de caneluri orizontale.
Material: pastă de lut fină, de culoare cărămizie;
ardere oxidantă.
Dimensiuni: H: 8,27 cm; GR buză: 0,40 cm;
GR perete: O,70 cm; D bază: 6,08 cm.
Stare de conservare: fragment, profil complet.
Datare: sec XIX.

---

---

I
I
I

I
I
I

Ceşcuţă: MMB - nr. colecţie 14.
Condiţii de descoperire: caseta IV, -1,40-1,75 m.
Descriere: buza uşor evazată, pereţi subţiri; se
păstrează urmele de la toartă.
Decor: pe marginea buzei acolade slab reliefate; în
zona mediană o bandă aurie orizontală încadrată de
două linii subţiri aurii; deasupra bazei o linie subţire
aune.
Material: porţelan.
Dimensiuni: Î: 5,33 cm; D gură: 5,66 cm; GR
buză: 0,29 cm; D bază: 3,14 cm.
Stare de conservare: toartă lipsă, buza puţin
ştirbită.
Datare: sec XIX.
Flacon: MMB - nr. colectie 18.
Condiţii de descoperire: caseta IV, -1,40-1,75 m.
Descriere: fragment de perete cu două caneluri
verticale.
Decor: nu are.
Material: ticlă verde emitransparentă.
Dimensiuni: GR perete: 0,35 cm.
Stare de conservare: fragment, partea inferioară.
Datare: sec XIX.
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Pahar cu picior: MMB - nr. colecţie 15; inv. 176921.
Condiţii de descoperire: caseta IV, -1,40-1,75 m.
Descriere: picior curt cu baza polifaţetată şi o parte
din peretele paharului, gros, polifaţetat.
Decor: nu are.
Material: cristal incolor, transparent.
Dimensiuni: GR perete: 0,36 cm; GR bază: 0,81 cm.
Stare de conservare: fragment.
Datare: sec XIX.

I
I
I

Pahar cu picior: MMB - nr. colecţie 17.
Condiţii de descoperire: caseta IV -1,40-1,75 m.
Descriere: pereţi groşi, uşor evazaţi, buza teşită drept;
se păstrează foarte puţin din piciorul subţire.
Decor: nu are.
Material: sticlă incoloră, transparentă.
Dimensiuni: GR perete: 0,33 cm; D picior: 1,95 cm.
Stare de conservare: fragment
Datare: sec XIX.

Caseta V
Castron: MMB - nr. colectie 23.
Condiţii de descoperire: caseta V, -2,30-2 50 m.
Descriere: buză cu marginea teşită uşor spre
exterior; umăr profilat; pereţi evazaţi, fund plat,
profilat; acoperit la interior cu smalţ galben-verzui.
Decor: pe pereţi pete de smalţ verde închis.
Material: pastă de lut fină, de culoare cărămizie;
ardere oxidantă.
Dimensiuni: Î: 7,40 cm; D gură: 20,70 cm; L buză:
2,82 cm; GR buză: 0,65 cm; GR perete: 0,53-1,06
cm; GR bază: 1,05 cm.
Stare de conservare: fragment, profil complet.
Datare: sec XIX.

---

Castron: MMB - nr. colecţie 24; inv. 176922.
Condiţii de descoperire: caseta V, -2,30-2,50 m.
Descriere: buză cu marginea te ită drept; umăr
profilat; pereţi arcuiţi; fund plat, profilat; acoperit la
interior cu malt, verde.
Decor: nu are.
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Material: pa tă de lut fină, de culoare cărămizie;
ardere oxidantă.
Dimensiuni: Î: 7,00 cm; L buză: 2,50 cm; OR buză:
0,55 cm· GR perete: 0,7 l cm; D bază: 9,02 cm.
Stare de conservare: fragment, profil complet.
Datare: ec XIX.
Oală cu toartă: MMB - nr. colectie 25.
Condiţii de descoperire: caseta V, -2,30-2,50 m.
Descriere: buză evazată cu marginea teşită oblic spre
exterior; gât profilat; pereţi uşor arcuiţi, acoperită la
interior cu malţ incolor şi pe buză cu smalţ verde
olive.
Decor: în zona umărului două benzi foarte late,
orizontale, redate cu humă albă.
Material: pastă de lut fină, de culoare cărămizie;
ardere oxidantă.
Dimensiuni: L buză: 2, 16 cm; GR buză: 0,80 cm;
GR perete:0,59 cm.
Stare de conservare: fragment, partea superioară.
Datare: sec XIX.

---

I
I
I

I
I
I

Oală cu toartă: MMB - nr. colectie 26.
Condiţii de descoperire: caseta V, -2,30-2,50 m.
Descriere: toartă lată, semicirculară în secţiune, e
prinde cu ataşul uperior de marginea exterioară a buzei.
Decor: nu are.
Material: pa tă de lut fină de culoare cărămizie;
ardere oxidantă.
Dimensiuni: L toartă: 3,00 cm; GR toartă: 0,76 cm.
Stare de conservare: fragment, partea uperioară.
Datare: sec XIX.
Ulcior: MMB - nr. colectie 27.
Condiţii de descoperire: caseta V, -2,30-2,50 m.
Descriere: toartă groasă, tubulară prevăzută cu
orificiu de curgere, acoperită în întregime cu malt
de culoare verde.
Decor: în jumătatea uperioară, pe margine, toarta
e te prevăzută cu alveole.
Material: pa tă de lut fină d culoare cărămizi ·
ardere oxidantă.
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Dimensiuni: L toartă: 4,09 cm; GR toartă: 2,98 cm;
D ext. orificiu: 2,70 cm.
Stare de conservare: fragment toartă.
Datare: sec XIX.
Caseta VIII

I
I
I

Castron: MMB - nr. colectie 33.
Condiţii de descoperire: caseta VIII, -1,70-2,1 O m.
Descriere: pereţi evazaţi; fund plat, profilat; acoperit
la interior cu smalt verde deschis.
Decor: nu are.
Material: pastă de lut fină, de culoare cărămizie, cu
mică în compoziţie; ardere oxidantă.
Dimensiuni: GR perete: l, 16 cm.
Stare de conservare: fragment, partea inferioară.
Datare: sec XIX.
Castron: MMB - nr. colectie 34.
Condiţii de descoperire: caseta VIII, -1,70-2,10 m.
Descriere: buză evazată, cu marginea ubţiată şi
rotunjită; pereţi evazaţi; acoperită la interior cu smalţ
verde olive.
Decor: nu are.
Material: pastă de lut fină, de culoare cărămizie,
cu mică în compoziţie; ardere oxidantă incompletă.
Dimensiuni: 1 buză: 1,66; GR buză: 0,58 cm;
GR perete: 0,62 cm.
Stare de conservare: fragment, partea superioară.
Datare: sec XIX.

---

Oală cu toartă: MMB - nr. colectie
31.
'
Condiţii de descoperire: caseta VIII, -1,70-2,10 m.
Descriere: buză evazată, în formă de guler, cu
marginea rotunjită; pereţi drepţi; acoperită la interior
cu smalţ verde olive şi la exterior, pe buză, cu malţ
verde de chi .
Decor: o bandă orizontală, din humă albă, pe te
care a fo t realizată o linie în val.
Material: pastă de lut fină, de culoare cărămizi , cu
mică în compoziţie; ardere xidantă incompletă.
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Dimensiuni: l buză: 1,30; GR buză: O, 4 cm·
GR perete: 0,62 cm.
Stare de conservare: fragment, partea uperioară.
Datare: ec XIX.

---

Oală cu toartă: MMB - nr. colectie 32.
Condiţii de descoperire: caseta VIII -1,70-2 l O m.
Descriere: buză evazată, cu marginea rotunjită; toartă
lată, emicirculară în ecţiune, ce e prinde cu ataşul
uperior de buză; acoperită la interior cu smalţ
verde olive.
Decor: nu are.
Material: pastă de lut fină, de culoare cărămizie;
ardere oxidantă.
Dimensiuni: 1 toartă: 4,13 cm; GR toartă: 1,28 cm;
GR perete: 0,53 cm.
Stare de conservare: fragment, partea superioară.
Datare: sec XIX.

Caseta IX
Castron: MMB - nr. colectie 39.
Condiţii de descoperire: caseta IX, -1,97-2,20 m.
Descriere: buză dreaptă, cu marginea rotunjită; pere�
uşor arcuiţi; fund plat; acoperit complet cu angobă
albă, peste care la interior -a aplicat malţ incolor.
Decor: realizat din smalţ cafeniu, pe buză trei linii
orizontale; în centn1 un decor abstract realizat cu
gaiţa şi mărginit de buline; din loc în loc au fost
aplicate pete de smalt verde.
Material: pastă de lut fină, de culoare cărămizie,
cu mică în compoziţie; ardere oxidantă.
Dimensiuni: H: 7, l O cm; GR perete: O,73-0,90 cm;
GR bază: 0,93 cm.
Stare de conservare: fragment, profil complet.
Datare: ec XIX.
Lighean cu trei picioruşe: MMB - nr. colecţi 37.
Condiţii de descoperire: caseta IX, - l ,97-2,20 m.
Descriere: buză evazată; pereţi groşi, evazaţi· fund
plat, cu picioruş de pijin, de fi rmă circulară gol la
interior.
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Decor: nu are.
Material: pa tă de lut fină, de culoare cărămizie,
cu mică în compoziţie; ardere oxidantă incompletă.
Dimensiuni: GR perete: 0,99 cm; GR bază:
0,99 cm; D ext. picioruş: 3,39 cm; GR picioruş:
0,83 cm.
Stare de conservare: fragment, partea inferioară.
Datare: ec XIX.
Lighean cu trei picioruşe: MMB - nr. colecţie 38.
Condiţii de descoperire: caseta IX, -1,97-2,20 m.
Descriere: buză lată, evazată, cu marginea teşită
cu o şănţuire pe mijloc; pereţi groşi, evazaţi; fund
plat.
Decor: la interior buză mărginită de câte o canelură,
în centru o serie de linii în val.
Material: pastă de lut fină, de culoare cărămizie,
cu mică în compoziţie; ardere oxidantă incompletă.
Dimensiuni: l buză: 5,96 cm; GR buză: 0,771,03 cm; GR perete: 1,33 cm; GR bază: 1,27 cm.
Stare de conservare: fragment, profil complet.
Datare: sec XIX.
Observaţii: urme de ardere secundară pe ambele
fete.

---

Lighean: MMB - nr. colecţie 36.
Condiţii de descoperire: caseta IX, -1,97-2,20 m.
Descriere: buză lată, evazată, cu marginea teşită cu
o şănţuire pe mijloc; pereţi groşi, evazaţi.
Decor: nu are.
Material: pastă de lut fină, de culoare cărămizie cu
mică şi microprundişuri în compoziţie; ardere
oxidantă incompletă.
Dimensiuni: l buză: 6,71 cm; GR buză: 0,71-1,09 cm;
GR perete: 1,04 cm.
Stare de conservare: fragment, partea uperioară.
Datare: ec XIX.
urme de ardere ecundară pe ambel
Observatii:
'
fete.
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Lighean cu trei picioruşe: MMB - nr. colecţie 35;
inv. 176917.
Condiţii de descoperire: ca eta IX, -1,97-2,20 m.
Descriere: buză lată, evazată, cu marginea teşită
pre exterior; pereţi groşi, evazaţi; fund plat, cu
picioruş de pij in, de formă circulară, gol la interior.
Decor: la interior, pe buză, o serie de linii în val.
Material: pa tă de lut fină, de culoare cărămizie,
cu mică în compoziţie; ardere oxidantă incompletă.
Dimensiuni: H: 14,40 cm; 1 buză: 4,70 cm; GR buză:
1,11-1,35 cm; GR perete: l ,06 cm; GR bază: 1,29
cm; D bază: 15 11 cm· D ext. picioruş: 3,00 cm; GR
picioruş: 0,95 cm.
Stare de conservare: fragment profil complet.
Datare: ec XIX.
Observatii: urme de ardere secundară la interior.
Caseta XIII

---

---

Farfurie: MMB - nr. colectie 47.
Condiţii de descoperire: caseta XIII, -1,30-1,80 m.
Descriere: pere� evaza�; fund plat; acoperit la interior
cu angobă albă, pe te care s-a aplicat malţ incolor.
Decor: motiv ab tract realizat din malţ cafeniu; din
loc în loc au fost aplicate pete de malţ verde de chi .
Material: pa tă de lut fină, de culoare cărămizie;
ardere oxidantă.
Dimensiuni: GR bază: 0,63 cm.
Stare de conservare: fragment, partea inferioară.
Datare: sec XIX.
Castron: MMB - nr. colectie 45.
Condiţii de descoperire: caseta XIII -1,30-1,80 m.
Descriere: pereţi evazaţi; fund plat, profilat;
acoperit la interior cu malt verde de chis.
Decor: la interior, două linii cafenii orizontale.
Material: pa tă de lut fină, de culoare cărămizie·
ardere oxidantă.
Dimensiuni: GR perete: 0,77 cm· GR bază: O 4 cm.
Stare de conservare: fragment, partea inferioară.
Datare: ec XIX.
Observatii:
urm de ardere ecundară la exterior.
'
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Cană: MMB - nr. colectie 42.
Condiţii de descoperire: caseta XIlI, -0,95-1,45 m.
Descriere: buză evazată, cu marginea rotunjită; umăr
profilat; acoperit la interior cu angobă albă şi smalţ
incolor şi la exterior cu smalţ verde olive.
Decor: la exterior o canelură pe umăr; pe buză o
bandă verde praz şi din loc în loc dungi verticale de
aceeaşi culoare.
Material: pastă de lut fină, de culoare cărămizie, cu
mică în compoziţie; ardere oxidantă.
Dimensiuni: GR buză: 0,66 cm; GR perete: 0,46 cm.
Stare de conservare: fragment, partea superioară.
Datare: sec XIX.
Tigaie: MMB - nr. colecţie 48.
Condiţii de descoperire: caseta XIII, extindere,
-2,15 m.
Descriere: coadă de formă tubulară, goală la interior;
acoperită cu smalţ verde olive pe toartă şi la
interior.
Decor: nu are.
Material: pastă de lut fină, de culoare cărămizie,
cu mică în compoziţie; ardere oxidantă.
Dimensiuni: D coadă: 3,23-4,58 cm.
Stare de conservare: fragment coadă.
Datare: sec XIX.

---

Pipă: MMB - nr. colecţie 46.
Condiţii de descoperire: caseta XIII, -1,30-1,80 m.
Descriere: de formă rotundă, cu bordura înaltă,
dreaptă, cu marginea teşită spre exterior; lustruită la
exterior.
Decor: două linii incizate în partea inferioară a
bordurii şi una dea upra găvanului; piciorul găvanului
mărginit de linii realizate cu rotiţa cu dinţi pătraţi.
Material: pastă de lut fină, de culoare ro iatică,
ardere oxidantă.
Dimensiuni: D gură: 2,38 cm; GR buză: 0,23 cm;
D găvan: 2,71 cm.
Stare de conservare: fragment.
Datare: ec XIX.
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Caseta XIV

--

---

---

-

Farfurie: MMB - nr. colectie 76.
Condiţii de descoperire: ca eta XlV, -3, l 0-3,20 m,
de sub nivelul de lemn putrezit.
Descriere: pansă, acoperită la interior cu smalţ
galben-verzui.
Decor: o linie incizată şi două dungi de malţ verde
închi .
Material: pa tă de lut fină, de culoare cărămizie;
ardere oxidantă.
Dimensiuni: GR perete: 0,56 cm.
Stare de conservare: fragment pansă.
Datare: sec XVI.
Farfurie adâncă: MMB - nr. colectie
, 65.
Condiţii de descoperire: caseta XIV, -2,00-2,60 m.
Descriere: pereţi evazaţi; fund plat, profilat; la
int rior acoperit cu angobă albă.
Decor: pe perete o dungă orizontală şi în centru un
cerc din smalt, verde deschi .
Material: pastă de lut fină, de culoare cărămizie;
ardere oxidantă.
Dimensiuni: GR perete: O 51 cm; D bază: 8,08 cm;
GR bază: 0,52-0,92 cm.
Stare de conservare: fragment, partea inferioară.
Datare: ec XIX.
Castron: MMB - nr. colectie 52.
Condiţii de descoperire: caseta XIV -1,30-1,75 m.
Descriere: buză evazată, cu marginea teşită drept;
pereti evazaţi; acoperit, la interior, cu malt maro.
Decor: la interior, pe buză o linie galbenă în val, pe
perete linii orizontale galbene întrerupte de o dungă
verticală neagră.
Material: pa tă de lut fină, de culoare cărămizie;
ardere oxidantă.
Dimensiuni: l buză: l ,33 cm; GR buză: 0,74 cm;
GR perete: O 59 cm.
Stare de conservare: fragment partea uperioară.
Datare: ec XIX.
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Castron: MMB - nr. colectie
' 49.
Condiţii de descoperire: caseta XIV, -1,30-1,75 m.
Descriere: pereţi evazaţi; fund plat; acoperit, la interior,
cu angobă albă peste care -a aplicat smalţ incolor.
Decor: în centru un motiv abstract realizat din malt'
cafeniu.
Material: pastă fină, de culoare cărămizie; ardere
oxidantă.
Dimensiuni: GR buză: 0,56-1,18 cm· GR perete:
0,88 cm.
Stare de conservare: fragment, partea inferioară.
Datare: sec XIX.
Castron: MMB - nr. colectie 66.
Condiţii de descoperire: ca eta XIV, -2,00-2,60 m.
Descriere: pereţi evazaţi; umăr profilat; fund plat,
profilat; acoperit, la interior, cu smalţ galben.
Decor: nu are.
Material: pa tă fină, de culoare cărămizie, cu mică în
compoziţie; ardere oxidantă.
Dimensiuni: GR perete: 0,96 cm; GR bază: 1,08 cm.
Stare de conservare: fragment, partea inferioară.
Datare: ec XIX.
Castron: MMB - nr. colectie
' 64.
Condiţii de descoperire: ca eta XIV, -2,00-2,60 m.
Descriere: pereţi arcuiţi; umăr profilat; fund plat;
acoperit, la interior, cu smalţ galben.
Decor: pe umăr un motiv abstract realizat cu gaiţa,
din malt cafeniu.
Material: pastă fină, de culoare cărămizie; ardere
oxidantă.
Dimensiuni: GR perete: 0,59 cm; GR bază: 0,94 cm.
Stare de conservare: fragment, partea inferioară.
Datare: sec XIX.
Cană: MMB - nr. colectie
' 51.
Condiţii de descoperire: ca eta XIV, -1,30-1,75 m.
Descriere: buză cu marginea îngroşată şi rotunjită;
pereţi drepţi; ub buză e vede urma ata ului uperior
al toartei; acoperit, la interior, cu angobă albă pe te
care -a aplicat malţ incol r şi la exterior cu malţ
cafeniu.
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Decor: nu are.
Material: pa tă de lut fină, de culoare cărămizie;
ardere oxidantă.
Dimensiuni: GR buză: 0,67 cm; GR perete: 0,52 cm.
Stare de conservare: fragment, partea uperioară.
Datare: ec XIX.

-----

---

Oală cu toartă: MMB - nr. colectie
' 77.
Condiţii de descoperire: ca eta XIV, -3,10-3,20 m,
de ub nivelul de lemn putrezit.
Descriere: buză lată, evazată, cu marginea rotunjită;
toartă în bandă, lată ce se prinde cu ataşul superior
sub buză.
Decor: nu are.
Material: pastă de lut fină, de culoare cărămizie
cu mică în compoziţie; ardere oxidantă.
Dimensiuni: GR buză: 0,45 cm· 1 toartă: 3,27 cm;
GR perete: 0,94 cm.
Stare de conservare: :fragment toartă cu buză.
Datare: sec XVI.
Oală cu toartă: MMB - nr. colectie 74.
Condiţii de descoperire: caseta XIV, -3, 10-3,20
m, de sub nivelul de lemn putrezit.
Descriere: buză lată, evazată, arcuită cu marginea
subţiată şi rotunjită, cu o şănţuire pe marginea
interioară.
Decor: la exterior, pe marginea buzei, două caneluri
orizontale.
Material: pastă de lut fină, de culoare cărămizie,
cu mică în compoziţie; ardere oxidantă.
Dimensiuni: GR buză: 0,40 cm.
Stare de conservare: :fragment buză.
Datare: sec XVI.
Oală cu toartă: MMB - nr. colectie 68.
Condiţii de descoperire: ca eta XIV, -2,93-3, l Om.
Descriere: buză lată, evazată arcuită cu marginea
ubţiată i rotunjită.
Decor: la exterior, pe margin a buzei, două caneluri
orizontale.
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Material: pa tă de lut fină, de culoare cărămizie,
cu mică în compoziţie; ardere oxidantă.
Dimensiuni: OR buză: 0,55 cm.
Stare de conservare: fragment buză.
Datare: sec XVI.
Observaţii: urme de ardere secundară pe ambele
fete.

---

---

Oală cu toartă: MMB - nr. colectie 73.
Condiţii de descoperire: caseta XIV, -3, 10-3,20
m, de sub nivelul de lemn putrezit.
Descriere: buză lată, evazată, arcuită, cu marginea
subţiată şi rotunjită; gât profilat; cu toartă lată,
aplatizată, ce e prinde cu ataşul uperior sub
marginea a buzei.
Decor: la exterior, pe mijlocul buză, un fascicol de
linii orizontale fin incizate.
Material: pastă de lut fină, de culoare cărămizie,
cu mică în compoziţie; ardere oxidantă.
Dimensiuni: 1 buză: 2,60 cm; GR buză: 0,53 cm;
1 toartă: 2,88 cm; GR toartă: 0,89 cm; GR perete:
0,35 cm.
Stare de conservare: fragment, partea superioară.
Datare: ec XVI.
Observaţii: urme de ardere secundară pe ambele
fete.
Pahar: nr. colectie 78.
Conditii de descoperire: caseta XIV, -3, l 0-3,20 m,
de sub nivelul de lemn putrezit.
Descriere: pereţi evazaţi, fund plat.
Decor: nu are.
Material: pastă de lut fină, de culoare cărămizie, cu
mică în compoziţie; ardere oxidantă.
Dimensiuni: GR perete: 0,55 cm; D bază: 4 15 cm.
Stare de conservare: fragment, partea inferioară.
Datare: sec XVI.
urme de ardere ecundară pe amb le
Observatii:
,
fete.

https://biblioteca-digitala.ro

340

heorghe MĂN

-----

-----

U- DAM

T ANU şi colab.

Ulcior: MMB - nr. colectie 69.
Condiţii de descoperire: caseta XIV, -2,93-3,1O m.
Descriere: pan ă.
Decor: trei linii în val incizate, realizate pe te o
serie de dungi din humă, ilizibile.
Material: pa tă de lut fină, de culoare cărămizie,
cu mică în compoziţie; ardere oxidantă.
Dimensiuni: GR perete: O 58 cm.
Stare de conservare: fragment, partea uperioară.
Datare: ec XVI.
Cahlă borcan: MMB - nr. colectie 81.
Condiţii de descoperire: ca eta XIV, -3,30-3,90 m,
de ub nivelul de lemn putrezit.
Descriere: pereţi groşi, evazaţi, fund plat.
Decor: nu are.
Material: pa tă de lut fină, de culoare cărămizie,
cu mică în compoziţie; ardere oxidantă incompletă.
Dimensiuni: GR perete: O 92 cm; GR bază: O 85 cm.
Stare de conservare: fragment partea inferioară.
Datare: ec XVI.
Observatii: urme de ardere ecundară la exterior.
Sfeşnic: MMB - nr. colecţie 62.
Conditii de descoperire: ca eta XIV -2 30-3,45 m.
Descriere: fund drept de formă circulară, gol la
interior cu 1narginea teşită drept.
Decor: nu are.
Material: pastă de lut fină, de culoare cărămizie cu
mică în compoziţie; ardere oxidantă incompletă.
Dimensiuni: GR perete: 0,96 cm.
Stare de conservare: fragment, partea inferioară.
Datare: ec XIX.
Pipă: MMB - nr. colecţie 67.
Condiţii de descoperire: ca eta XIV -2,00-2,60 m.
Descriere: de formă rotundă cu bordura 1naltă,
polifat tată cu marginea uşor rotunjită.
Decor: pe bordură şi găvan rii de palm te r tund
vale mărginite în partea up rioară d linii radial ,
linii incizate· piciorul gamb i e delimit ază d
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găvan prin serii de câte două linii realizate cu rotiţa
dinţată; marginea exterioară a inelului este crestată.
Material: pastă de lut fină, de culoare roşiatică,
ardere oxidantă.
Dimensiuni: D gură: 3,37 cm; GR buză: 0,25 cm;
D găvan: 4,33 cm.
Stare de conservare: fragment.
Datare: ec XIX.

-----

---

Farfurie: MMB - nr. colectie
' 57.
Condiţii de descoperire: caseta XIV, -1,80-2,10 m.
Descriere: buza lată, cu margine ondulată larg.
Decor: motiv floral de culoare albastru - cobalt pe
fond alb.
Material: faiantă.
Dimensiuni: 1 buză: 4,21 cm; GR buză: 0,46 cm.
Stare de conservare: fragment din margine.
Datare: sec XIX.
Vas de dimensiuni medii: MMB - nr. colectie
' 53.
Condiţii de descoperire: caseta XIV, -1,30-1,75 m.
Descriere: bază de vas, plată, de formă circulară.
Decor: nu are.
Material: ticlă incoloră transparentă.
Dimensiuni: GR perete: 0,31 cm; D bază: 6,45 cm.
Stare de conservare: fragment.
Datare: ec XIX.
Solniţă: MMB - nr. colecţie 59; inv. 176918.
Condiţii de descoperire: caseta XIV, -1 80-2,1O m.
Descriere: vas de formă ovală, concav, cu fund
plat.
Decor: pereţii au caneluri, rezultând un aspect de
floare; în jurul bazei un şir de granule în relief.
Material: ticlă incoloră, tran parentă.
Dimensiuni: H: 1,29 cm; GR buză: 0,46 cm;
D bază: 2,49x3,82 cm.
Stare de conservare: lip a l/3.
Datare: ec XIX.
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Caseta XV

---

---

Castron: MMB - nr. colectie 83.
Condiţii de descoperire: ca eta XV, -1,70-2,00 m.
Descriere: pereţi arcuiţi; fund plat; acoperit, la
interior, cu smalţ maro.
Decor: la interior linii orizontale şi una fn val
realizate din malţ galben şi o dungă orizontală din
malt verde.
Material: pastă de lut fină, de culoare cărămizie;
ardere oxidantă.
Dimensiuni: GR perete: 0,66 cm; GR bază: 0,76 cm.
Stare de conservare: fragment, partea inferioară.
Datare: sec XIX.
Ulcior: MMB - nr. colectie 82.
Condiţii de descoperire: caseta XV, -0,80-1,50
m.
Descriere: pereti evazaţi· fund plat profilat; acoperit
la interior cu angobă albă pe te care s-a aplicat
smalt incolor.
Decor: două caneluri dea upra bazei.
Material: pastă de lut fină, de culoare cărămizie;
ardere oxidantă incompletă.
Dimensiuni: GR perete: 0,64 cm; D bază: 1O,17 cm.
Stare de conservare: fragment, partea inferioară.
Datare: ec XIX.

Caseta XVI

---

Castron: MMB - nr. colectie 89.
Condiţii de descoperire: ca eta XVI, -1,40-1,80 m.
Descriere: buză lată, evazată· acoperit complet cu
angobă albă, pe te care la interior -a aplicat malţ
incot r.
Decor: la interior pe marginea buzei două linii
orizontale de culoare cafenie.
Material: pa tă de lut fină, de culoare cărămizi
ardere oxidantă.
Dimensiuni: GR buză: O 77 cm.
Stare de conservare: fragm nt buză.
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Datare: ec XIX.
Castron: MMB - nr. colectie 88.
Condiţii de descoperire: ca eta XVI, - l ,30-1,60 m.
Descriere: buză lată, evazată; cu marginea teşită
drept şi ere tată; acoperită la interior cu smalţ verde
închis.
Decor: marginea exterioară a buzei este crestată.
Material: pastă de lut fină, de culoare cărămizie·
ardere oxidantă.
Dimensiuni: GR buză: 0,81 cm.
Stare de conservare: fragment buză.
Datare: sec XIX.
Ulcior: MMB - nr. colectie 90.
Condiţii de descoperire: caseta XVI, -1,401,80 m.
Descriere: toartă groa ă tubulară, goală la interior,
prevăzută cu orificiu de curgere, ce se prindea cu
ataşul uperior de gât, acoperită în partea superioară
cu smalt de culoare verde olive.
Decor: nu are.
Material: pastă de lut fină de culoare cărămizie,
cu mică în compoziţie; ardere oxidantă.
Dimensiuni: 1 buză: 3,79 cm; GR buză: 2,70 cm.
Stare de conservare: fragment toartă.
Datare: ec XIX.
Tigaie: MMB - nr. colecţie 90.
Condiţii de descoperire: caseta XVI, -1,401,80 m.
Descriere: fund plat, prevăzut cu picior înalt, de
formă triunghiulară; acoperită la interior cu malţ
verde olive.
Decor: nu are.
Material: pastă de lut fină, de culoare cărăinizie,
cu mică în compoziţie· ardere oxidantă incompletă.
Dimensiuni: GR perete: 0,59 cn1; GR bază: 1 O cn1;
1 picior: 2,89 cm; GR picior: l ,62 cm.
Stare de conservare: fragment bază.
Datare: ec XIX.
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Observatii: urme de ardere ecundară la exterior.
Sfeşnic: MMB - nr. colecţie 93.
Condiţii de descoperire: caseta XVI, -1,40-1,80 m.
Descriere: fund drept, de formă circulară, gol la
interior; picior înalt; acoperit la exterior cu smalţ
galben.
Decor: pe picior două nervuri orizontale; pete
aleatorii de smalt verde de chis.
Material: pastă de lut fină, de culoare cărămizie, cu
mică în compoziţie.
Dimensiuni: GR bază: 0,48 cm; D picior: 3,274,49 cm.
Stare de conservare: fragment, partea inferioară.
Datare: sec XIX.
Farfurie: MMB - nr. colectie 95.
Condiţii de descoperire: caseta XVI, -1,80-2, 1 O m.
Descriere: buza lată, cu marginea ondulată larg.
Decor: motiv vegetal de culoare bordeaux pe fond
alb.
Material: faiantă.
'
Dimensiuni: l buză: 3,70 cm; GR buză: 0,39 cm;
GR perete: 0,47 cm.
Stare de conservare: fragment buză.
Datare: sec XIX.

Caseta XVII

---

Castron: MMB - nr. colectie 99.
Condiţii de descoperire: caseta XVII, interior, 2,80-3,05 m.
Descriere: buză evazată, cu marginea rotunjită;
pereţi evazaţi; fund plat; acoperit, la interior, cu
smalt' maro.
Decor: la interior pete de smalţ galben şi o
canelură cub buză.
Material: pastă de lut fină, de culoare cărămizie;
ardere oxidantă.
Dimensiuni: H: 10,42 cm; GR buză: 0,88 cm· GR
perete: 0,93 cm; GR bază: 0,87 cm.
Stare de conservare: fragment, profil complet.
Datare: sec XIX.
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Observaţii: două fragm nte din care unul prezintă
urme de ardere ecundară.
Lighean: MMB - nr. colectie 98.
Condiţii de descoperire: caseta XVII, interior,
-2,80-3,05 m.
Descriere: buză evazată, cu marginea rotunjită;
umăr profilat; pereţi evazaţi; acoperit, la interior, cu
smalt maro.
Decor: la interior, pe buză şi partea uperi.oară a
peretelui, o erie de linii orizontale şi una in val,
realizate cu smalţ galben.
Material: pa tă de lut fină, de culoare cărămizie, cu
mică în compoziţie; ardere oxidantă.
Dimensiuni: 1 buză: 2,13 cm; GR perete: 0,67 cm.
Stare de conservare: fragment, partea isuperioară.
Datare: ec XIX.
Caseta XVIII
Farfurie: MMB - nr. colectie 100.
Condiţii de descoperire: ca eta XVIII -1,30-1,50 m.
Descriere: buză lată, evazată; pereţi evazaţi· fund
plat; acoperit la interior, cu smalt maro.
Decor: linie în val; la interior dungi alb-gălbui, ce
urmăre c circumferinta va ului.
Material: pastă de lut fină de culoare cărămizie;
ardere oxidantă.
Dimensiuni: GR buză: 0,67 cm; GR perete: 0,72
cm; GR bază: 0,86 cm.
Stare de conservare: fragment partea inferioară.
Datare: sec XIX.

---

Farfurie: MMB - nr. colectie
1 O t.
'
Condiţii de descoperire: ca eta XVIII, -0,90-1,32 m.
Descriere: pereţi evazaţi; fund plat, profilat·
acoperit, la interior cu malţ verde de chi .
Decor: pe uprafaţa pă trată linii cafenii ce
urmăre c circumferinţa va ului, în centnL o pirală.
Material: pa tă de lut fină, de culoar cărămizie
cu mică în compoziţie; ard re oxidantă.
Dimensiuni: R perete: O, l cm; O bază: l ,O cm.
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Stare de conservare: fragment partea inferioară.
Datare: sec XIX.
Cană: MMB - nr. colectie l 03.
Condiţii de descoperire: caseta XVIII, -1,301,50 m.
Descriere: buza cu marginea rotunjită· acoperită la
interior cu smalţ galben şi la exterior cu angobă albă.
Decor: nu are.
Material: pa tă de lut fină, de culoare cărămizie;
ardere oxidantă.
Dimensiuni: GR buză: 0,46 cm.
Stare de conservare: fragment buză.
Datare: ec XIX.

---

Oală borcan: MMB - nr. colectie 102.
Condiţii de descoperire: caseta XVIII, -0,90-1,32 m.
Descriere: toartă lată, semicirculară în ectiune,
aplatizată, ce se prinde cu ataşul superior ub buză
şi cu cel inferior în zona diametrului maxim; slip la
exterior.
Decor: nu are.
Material: pastă de lut fină, de culoare cenuşiu
închis la interior şi cenuşiu deschis la exterior, cu
mică în compoziţie; ardere reducătoare.
Dimensiuni: l buză: 3,53 cm; GR toartă: 1, l 9 cm;
GR perete: 0,76 cm.
Stare de conservare: fragment zona mediană
Datare: sec X.
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PASAJUL FRANCEZ STREET
Abstract
The archaeological excavation in 2 008 on Pasajul francez street
situated between Gabroveni and Covaci streets, allowed identifying several
XVIII th and XIX th buildings. Therefore, 18 trenches of variable size were
opened, according to the field findings.
Houses
Brick structures concentrate in the Northern part of the street
belonging to some buildings facing Gabroveni street, with courtyards in the
back. confined within walls, stretching all the way to Covaci street. Some 4
overlapped constructions were revealed in a scantily area (8 x 5 m). an
indication of building dynamic in the area. The foundations, with an average
thickness of 0,60 m. comprise baked bricks, tied together through sandy but
strong binder. These buildings did not have any cellar. For only one
foundation there were identified two vents, suggesting thus the existence of
a cellar. It was destroyed most probably during the construction of Pasajul
Francez street in the second half of the XIX th century.
In the Southern part, on a length of 6,55m, a massive building was
revealed. with a very neat brickwork, developing underneath Covaci street.
In the corner caught by the excavation a pillar also emerges, deepening
under the foundation leve 1. Partly, the building was also caught during the
excavations from the'50es, carried out by D.V. Rosetti, when it was dated to
the XVII th -XVIIII th centuries and assigned to the Royal Court ensemble. 1t
is doubtless earlier then the XIX th century ., for it isn't registered in any plan
of Bucharest.
Walls ofproperty demarcation
South from house 1 and 2, roughly to the middle of the street and North
from house 3, some remains of three walls for property demarcation emerged.
Drainage jacility
Towards the centre of the street, a rectangular structure (42 0 x 2. 70 m)
was discovered. On the Southern and Northern sides. below the
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conten1porary levei of the building, two openings of OA 1 m width and O, 71
height. en1erged. The elevation of the foundation couldn 't be estimated, but
it exceeds the limit of the digging by about 3,30m from the current
pave111ent. We might be dealing with a drainage facility build at the same
ti111e with the street in the second half of the XIX th century.

Grave.,·
Three inhumation graves were also found, at a depth of 1,42 m (M 1)
and 2.20-2.40 m ( M2. M3) from the actual level of the pavement. The
individuals were deposited in normal anatomica] position, all of them
having W est ( skull) - East orientation. In M 1 the deceased had the lefi: hand
on the pelvis and the right hand stretched along the body.
Funcrary inventory is very poor. but a bronze hook which was found
in the best prescrved grave (M 1 ). The graves can be dated based on
stratigraphy and assigned to the XVIII th century.
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- Traseul actual al stăzii Pasaj ul France
Planşa 1. Detaliu din planul Bucureştilor (A. R. Borroczyn, 1852).
Figure 1. Detail of the plan of Bucharest {A. R. Borroczyn, 1852).
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Planşa 2. Detaliu din planul Bucureştilor (D. Pappasoglu, 1871).
f
Figure 2. Detail oftheplan o Bucharest (D. Pappasoglu, 1871,.
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Planşa 3. Detaliu din "Plan de Ville de Bucarest" (cca. 1880-1910).
f
Figure 3. Detail o the ''Plan de Viile de Bucarest" (cca. 1880-1910).
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Planşa 5. Suprapunerea de planuri (BoIToczyn 1852 şi IGA 1911) cu traseul străzii Pasajul Francez.
Figure 5. Overlapping of plans (Borroczyn 1852 şi JGA 1911) with Pasajul Francez Street.
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Planşa 9. Aspecte din timpul cercetării „Casei l ".
f
Figure 9. Aspects /rom the research o "House 1 ".
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Planşa 11. Aspecte din timpul cercetării „Casei 2".
Figure 11. Aspects from the research of "House 2 ".
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Planşa 12. Aspecte din timpul cercetării „Casei 3".
Figure 12. Aspects from the research of "House 3 ".
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Planşa 13. A pecte din Limpul cercetării zidurilor Z 15 şi Z l 6.
Figure 13. A pect from th re earch of wal! Z 15 and Z 16.
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Planşa 14. Aspecte din timpul cercetării zidurilor Z 7 şi Z 8.
Figure 14. Aspects /rom the research of walls Z 7 and Z 8.
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2
Planşa 15. A pecte din timpul cercetării căminului de apă i al zidurilor Z 9- Z 12
f
Figure 15. A pect /rom the resea rch o drainage faci Iity and wa II Z 9 - Z 12.
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Planşa 16. A pecte din timpul cercetării căminului de apă i al zidurilor Z 13 i Z 14.
Figure 16. A pect /rom the re earch of drainage faci/ity and wall Z 13 and Z 14.
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Planşa 17. Aspecte din timpul cercetării gropilor Gr. 1 şi Gr. 2.
Figure 17. Aspects /rom the research of p;ts Gr. 1 and Gr. 2.
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Planşa 18. Caseta Ill - grund cu Gr. l şi Gr. 2.
Figure 18. Trenc/1 111 -plan ofpits Gr. 1 and G,� 2.
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Planşa 19. A pecte din timpul cercetării zonei cu piloţi ( l) ia nivelului de e ol XVI (2).
f
Figure 19. Aspect /rom the research ofarea with pile o wood (I) and xvt centwy leve/ (2).
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Planşa 20. Aspecte din timpul cercetării nivelului 2.
Figure 20. Aspects /rom the research of level 2.
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Planşa 21. Aspecte din timpul cercetării nivelului 3.
Fig ure 21. Aspects from the research of leve! 3.
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Planşa 22. A pecte din timpul cercetării ca et i l ( l) şi a ca et i IV (2).
Figure 22. A pectsfrom the re earch of trench 1 (I) and trench JV (2).
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Figure 23. Aspects from the research ofgrave 1: photo (1) and drawing (2).
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Figure 24. A pects /rom the research o grave 2: photo (1) and drawing (2).
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