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subterane au existat fără îndoială la toate trei metri şi j umătate. Zidăria, din cara�
băile caselor domnesti si boieresti ce n e mizi subţiri de 3-4 centimetri grosime
sunt cunoscute din docu'mente, d'ar numai prezenta un frumos mortar alb foarte bogat
în număr foarte restrâns ne�au rămas, mai fu var, în rosturi groase de 4 centimetri
mult sau mai puţin ruinate.
şi er;;!. aşezată pe un strat de mortar de ega�
Cel mai bine păstrat este cel dela curtea lizare înalt de circa 25 cm ; lăţimea nere�
domnească din Târgovişte - încă nepu� gulată, după cum este curent în fundaţiile
blicat - descoperit acum câţiva ani, cu vechi, varia Între 62 şi 90 cm.
ocazia săpăturilor făcute de Comisiunea
In două laturi neconsecutive ale octo�
Monumentelor Istorice prin d�l Virgil Dră� gonului şi anume în laturile din spre nord�
ghiceanu. Nu mai puţin interesant este est şi nord�vest, se găseau, boltite în jumă�

Fig,

1.

--

Curtea Veche din Bucureşti. Ruinele , cuptorului subteran al bău,

cuptorul săpat chiar anul acesta la curtea tate de cerc, deschiderile largi de 60 cm
Golestilor din Golesti de către Institutul şi înalte de un metru până la cheie, ale ca�
Naţi � nal al Cooper�ţiei prin d�l Dinu V. nalelor subterane pe unde venea şi ieşea
Rosetti. Cel descoperit la Bucureşti era aerul. cald care Încălzea pe dedesubt par�
Însă cu mult mai ruinat căci nu s'au mai doseala dispărută a încăperii. Numai ca�
, găsit În pământ decât numai o parte din nalul din spre nord�vest se mai păstra
temeliile unei singure mici încăperi din destul de bine. Cealaltă deschidere, dărâ�
complexul ce forma altădată baia sau fere� mată de prăbuşirea masivelor de zidărie
din părţile superioare ale construcţiilor,
deul palatului domnesc.
De dimensiuni foarte reduse, spaţiul octo� nu se mai putea recunoaşte decât după
gonal închis de fundaţiile găsite, nu cu� primele trei cărămizi dela naşterea din
prinde ma'i mult de trei metri între ziduri stânga a arc adei. In mijlocul laturei nord
I (fig. 2). Cu retragerile obişnuite, putem se mai afla o mică deschidere pătrată, repre�
presupune că Încăperea susţinută de aceste zentând gura unuia din canalele verticale prin
temelii avea o lărgime care se apropia de care aerul cald Încălzea peretele încăperii.

http://patrimoniu.gov.ro

1 69

BAIA CURŢII VECHI DIN BUCUREŞTI

Prima constatare pe care o facem este
D intre stâlpii pătraţi de zidărie, de câte
că
pe planul lui Ernst, locul exact al rui�
o cărămidă şi jumătate grosime, care aveau
rolul constructiv de a sustine pardoseala nelor găsite se situează într'o parte care
de lespezi de piatră sau d� marmură sau este arătată ca fiind construită şi anume pe
de pământ ars - nu stim - s'au păstrat faţada din spre răsărit a palatului. Astfel
parţial numai cei trei �ari se văd în foto� putem să nu ne îndoim de exactitatea
grafia ce publicăm şi care s'au reprezentat planului tocmai în locul unde palatul ne
şi în planul perspectiv (fig. 3 ) . Aceşti este arătat la o depărtare surprin zător de
stâlpi erau aşezaţi direct pe pământ, fără mică de biserica domnească, lucru care
strat de egalizare, cum erau zidurile peri� stânjenea fără îndoială desfăşurarea cere�
metrale, astfel că cei cari dispăruseră nu mai moniilor descrise cu amănunţime de Del
lăsaseră nicio urmă. In
planurile ce publicăm ei
au fost reconstituiţi repe�
tându�i la intervale egale
şi se poate deduce că leE:�
pezile pardoselei ce susţi�
neau urmau să fie pătrate
si să aibă laturile de câte
8 5 cm.
Solul n e p'av a t dintre
stâlpi, era acoperit cu o
pătură groasă de negru de
fum, ceea ce arată că acest
cuptor funcţionase o vreme
destul de îndelungată. Te�
meliile se adânceau de 64
cm. sub nivelul actual al
Curtii din jurul Bisericii,
curt� ce este coborîtă şi
restabilită, în urma cerce�
tărilor si lucrărilor făcute
cu ocazia ultimei restaurări,
la nivelul ce�l avea si în tim�
pul lui Mircea�Ciobanul.
l�
!
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Se deduce din cele ex�
puse mai sus că zidurile
Fig. 2.
Curtea Veche din Bucureşti . Planul reconstituit al cuptorului subteran
găsite constituiau fundaţi�
al băii.
ile unui cuptor subteran
sub una din încăperile băii curţii dom� Chiaro : « în curtea cea mare a palatului
nesti. Dimensiunile atât de reduse ale în� în faţa bisericii, era improvizat un altar
căp erii, tepidarium sau sudarium, nu n e cu sfeşnice, cruce şi cele necesare botezului
miră, căci î n multe palate fastuoase din apei. In faţa acestui altar, la 20 paşi ( 1 5 m)
cuprinsul arhitecturii musulmane, acestea pe o estradă exagonală cu trei trepte . . . » 1).
nu erau mai desvoltate. Pretutindeni se Este sigur că această ceremonie nu se putea
observă . un contrast foarte precis între desfăşura în faţa bisericii, adică între bise�
sălile de recepţie, vaste şi larg deschise şi rică şi palat, unde atât planul cât şi urmele
între încăperile de locuit şi băile foarte unui zid, găsit când s ' a pavat curtea, arată
că era un spaţiu atât de restrâns. Credem
înguste şi mici.
Dar în lumina acestor atât de fragmentare că ceremonia avea loc pe latura sud a
si unice vestigii ale Curtii Vechi să vedem biserici i, unde se afla un spaţiu de 50 m
dacă examinarea mai a�ănuntită a planu� până la malul apei Dâmbovite i.
rilor cartografilor austriaci �u ne poate
duce la noi concluzii.
') Anton·Maria del Chiaro Fiorentino, o. c . , p. 5 9 .
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Din faptul că palatul era atât de apropiat
de biserică şi din înfăţişarea pe care acesta
îl prezintă în planul de a cărui exactitate
nu mai avem niciun motiv să ne îndoim,
tragem concluzia, justificată şi de docu�
mente şi de alte exemple similare, că pa�
latul numai prin adăugiri succesive în de�
cursul vremilor a ajuns la o întindere atât
tie mare. Acesta- ne apare compus din două

Goleşti şi la Târgovişte, care sunt izolate
şi depărtate de celelalte construcţii, aci ele
fac corp cu restul clădirii.
Ni se pare că corpul din spre sud, atât
de apropiat de Biserică şi mai nou, core�
spunde destul de mult cu descripţia, făcută
de Greceanu, a casei adăugate de Brân�
coveanu ; « casă domnească ce este pe stâlpi
de piatră şi este cu trei cafasuri şi cu toate
ce se văd într' însa, care
este despre Biserica Dom�
nească cea mare )}1). Palatul
Brâncovenesc ar avea astfel
o faţadă spre Dâmboviţa
compusă la fel cu aceea,
spre lac, a palatului dela
Mogoşoaia, iar cele trei
cafasuri ar fi la fel ase�
zate. Unul mai vast ' în
mijlocul fatadei si celelalte
două în i �siturii e arătate
în plan. Ne p utem da seamă
de aspectul monumental al
acestei fatade cu o des�
făşurare d� 65 m, dacă ne
gândim că palatul dela Mo�
goşoaia, pe care îl cunoaş�
tem, are o desfăşurare de
trei ori mai mică.
Pentruca să se poată ur�
mări cu folos si în mod
metodic crâmp � ele de te�
melii şi ziduri ce întâmpla�
rea va scoate la lumină în
măsura în care continuele
prefaceri ale cartierului vor
aduce dărâmarea unora din
casele construite pe locul
ocupat altă dată de asezările
Curţii Vechi, s'a u-{tocmit
Fig. 3 . - Curtea Veche din Bucureşti. Vedere perspectivă reconstituită a cupto
planul alăturat în care pla�
rului subteran al bău.
nul lui Ernst a fost su�
corpuri de clădire lipite între ele şi anume prapus pe unul contemporan 2) . Această
unul spre nord, mai depărtat de biserică suprapunere nu s'a putut face cu o exacti�
şi deci mai vechi şi altul spre sud, probabil tate absolută (fig. 4). Scara grafică a pla�
mai nou si a cărui orientare face un un� nului vechi este în stânjeni vienezi, Klafter,
ghiu de ci�ca 7 grade cu primul. Baia exa� si în pasi.
' La 300 de stânjeni corespund
minată mai sus, după locul central pe care isoo de pasi ceea ce ar da, considerând
îl ocupă în acest complex de clădiri poate pasul de 0,7 5 m o lungime de 1 ,87 m pentru
un stânjep.. Luând însă în mod aproxi�
fi. considerată deopotrivă ca făcând parte
din corpul mai vechiu sau din cel mai
" ) G. 1 . Ionnescu-Gion,
pp. 1 1 5- 1 1 6.
nou. Totuşi orientarea zidurilor ei o apro�
') Aducem şi pe această cale mulţumirile noastre Direcţiei
pie mai mult de corpul din spre sud şi Planului
şi Sistematizării din Primăria Municipiului Bucureşti
în orice caz, în opoziţie cu băile găsite la pentru bunăvoinţa cu care ne ·a comunicat planul cartierului.
Q.
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mativ depărtări le dintre Biserica Curtii
Vechi şi unele biserici mai apropiate şi n{a i
depărtate, am constatat că, făcând o medie
între aceste distar.te măsurate pe planul
'
vechi şi pe planul contemporan stânjenul
ar trebui să aibă aproape 2 metri. De
această medie am tinut seama în suprapu�
n erea celor două p Îanuri şi primul lucru pe
c are trebuie să ni,l explicăm este nepotri,

171

arată că în acest interval de aproape 1 3
ani se stersese orice urmă a Bisericii. In
planul B OIToczyn, din anul 1 85 2 , adică
numai cinci ani după incendiu, biserica n u
mai figurează 1) ; piaţa Sfântul Anton este
reprezentată liberă de orice construcţii, iar
o fotografie a pieţii anterioară anului 1 830
- deoarece monumentul nu figurează la
locul său - ne arată de asemeni că piaţa

Fig. 4. - Curtea Veche din Bucureşti, după planul lui Ferdinand Ernst. 1. Palatul domnesc.
2. Biserica Domnească. 3. Biserica Sf. Anton. 4. Baia. 5. Monumentul din piata de flori.

vire a ce se constată între altarul dispărutei
Biserici Sfântul Anton 1) şi locul ocupat
de monumentul care ş i astăzi, în mijlocul
pieţii de flori, îi păstrează amintirea 2) . Intre
data când a ars biserica Sfântul Anton şi
data când s'a ridicat monumentul, adică
între incendiul din 23 Martie 1 847 şi anul
1 860, se găsesc două documente care n e

era cu totul liberă şi că pe locul unde
fusese altarul unei biserici se întindeau
rusticile tarabe ale vânzătorilor veniti dela
ţară cu tot felul de produse 2 ) . De d ucem
că monumentul, aşezat numai după măr�
turiile verbale ale celor doi foşti efori, po�
meniţi în inscripţia monumentului, nu a
mai ocupat exact aşezarea altarului de mult

' ) George D . Florescu, o . c . , pp. 5 1-5 3 .
") Actualmente monumentul se află În mijlocul pieţii. A m
preferat să utilizăm u n plan m a i vechi, i n care se vede c ă
Înainte de clădirea actualei piete de flori, monumentul s e află
pe marginea trotuarului.

') Mul�umesc şi pe această cale d-Iui George D. Florescu
care a binevoit să-mi comunice excelente reproduceri foto .
grafice după planul lui Erns! şi după planul Borroczyn.
") Colonel Popescu-Lumină. Bucureştii din trecut şi d e
astăzi, între p p . 208 ş i 209. Bucureşti, 1 93 5 .
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dărâmat, al cărui loc fusese luat de coşurile
vânzătorilor ; în acest fel ni se luminează şi
sensul inscripţiei : « S'au ridicat acest mo,
nument . . . în locul Sf. Prastol, pentruca
să fie apărare de orice necurăţenie 1).
Pe planurile astfel suprapuse putem ur,
mări locul ocupat de clădirile de altădată
si constatăm că palalul domnesc, după cum
�e spune de altfel şi secretarul misiunii
polone a lui G. Krasinski la 1636 2) nu se
afla, ca palatul de mai târziu al lui Ale,
xandru Ipsilanti pe o înălţime, ci se afla
în vale. Planul lui Ernst, care arată prin
hasuri e obisnuite toate denivelările mai
imp ortante de teren, în dreptul Curţii Ve,
chi prin n icio indicaţ:e grafică nu arată
vreo diferentă de nivel între apa Dâmbo,
viţei şi mah�l pe care era aşezat palatul.
Acelasi nivel scăzut ne este arătat şi de
fundatiile Bisercii si al băii descrisă mai sus.
In lo �ul acesta te�eI'.ul era în pantă dulce
iar cercul de coline care apărau această
asezare
domnească se înăltau mai departe.
,
Zidurile de incintă, care �u prezintă nicio
indicatie de contraforti spre interior sau
'
spre �xterior şi au în plan o grosime de
circa doi metri, se mai păstrau numai pe
latura vest a incintei pe o lungime de 1 70
de metri si spre nord numai pe 50 metri.
In coltul �ud,vest se află figurată o clădire
dreptu'nghiulară de 7 m pe 16 m, iar în
coltul nord,vest o altă clădire aproape
păt�ată cu laturile de 1 4 metri. Ar putea
să reprezinte turnuri de apărare dacă ar
fi înfătisate
depăsind
linia exterioară a zi,
'
'
durilo � pentru a lor flancare.
Biserica Sfântul Anton, înconjurată' cu
un gard circular este reprezentată fără abside
laterale , de altfel ca si Biserica Domnească
căreia îl lipsesc de asemeni şi cele două
biserici anexate si ale căror fundatii s'au
găsit cu ocazia u'ltimei restaurări, l {pite de
corpul vechii biserici )
Clădirea ce se află la o mică depărtare
spre nord de palat, măsurând 20 metri
pe 1 1 metri şi având o ieşitură de 1 0 metri
pe 7 metri, are în plan forma caracteristică
,

3

.

1) Virgil Orăghicianu, Coloana din piaţa Sf. Anton Bucu·
)'esti în Buletinul Comisi unii Monumentelor Istorice, Anul VIII,
F sc. 3 3 , p. 47. Bucureşti, 1 9 1 6 .
') Consr. Moisil, o. c . , p. 10.
3) Acestea sunt reprezentate în planul Curţii Vechi din
anul 1 7 99, care conţine foarte multe date interesante şi pe
care d·1 Ion Ionaşcu l -a prezentat la colocviul Institutului de
Istorie Naţională din 17 Oecemvrie 1 94 2 .

�

a vechilor case boieresti unde salonul cel
'
mare iese din corpul clădirii si
' ar putea
să fie micul palat cu opt odăi pe care l,a
construit, într'un colţ al grădinei, Ştefan
Cantacuzino în scurta lui domnie 1) . In
sfârşit, spre nord,est, în jurul unei curţi
nterioare foarte alungite, o clădire largă
numai de 8 m, dar a cărui perimetru ex,
terior atinge o desfăşurare de 280 m, pare
a grupa diferitele servicii ale curţii. Intre
cele două biserici se mai află o construcţie
de 1 4 m pe 8 m. Mai adăugăm, cu apro,
ximaţia pe care o poate da un plan ca
acesta, că uliţele podite, ca 'şi podurile
de peste apa Dâmboviţei au o lărgime de
c:rca 7-8 m.
Pe suprafaţa ocupată altădată de zidurile
Curţii Vechi nu se găsesc clădiri prea im,
portante. Multe din ele se vor dărâma
pentru a face loc altor construcţii mai n oi
şi vor permite într'un timp destul de scurt
cercetarea si
' scoaterea la iveală a tuturor
zidurilor si
' fundatiilor vechi, cu ajutorul
cărora se vor p u'tea încerca şi unele re,
constituiri ipotetice. Dar ne întrebăm-dacă
n'ar lipsi fondurile necesare pentru expro,
prierea unei suprafeţe atât de mare, - în
ce mod s'ar putea sistematiza şi ce înfă,
ţişare ar căpăta aceste urme în cadrul
unei grădini arheologice. Judecând numai
după puţinele elemente cunoscute până
acum, zidurile găsite numai în fundaţie ar
fi marcate prin lespezi de piatră - ca nişte
trotuare între peluze verzi ; zidurile care
s'ar mai găsi şi în afară de pământ s'ar
acoperi cu copertine de piatră, iar în 10'
curile presupuse, s'ar aşeza în picioare,
cele două,trei coloane de piatră ce even,
tual se vor mai găsi. Un mic muzeu sub
un simplu portic - închis cu geamuri 
ar adăposti alături de bogatul material
găsit în cursul restaurării bisericii, toate
fragmentele ce se vor mai afla în săpături.
Cum nu putem însă spera o astfel de
realizare, care ar ră scumpăra în sfârşit indi,
ferenţa de până acum faţă de trecutul
Capitalei, ne propunem să urmărim, cum
am arătat mai sus, la fiecare dărâmare
orice urmă care ar putea aduce o lumină
nouă pentru cunoaşterea unui monument
atât de important.
•

1) Oei Chiaro, o. c. p. 9.
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