
CERCETĂRI PRIVIND ISTORIA 
ANSAMBLULUI MÂNĂSTIRII SF. SPIRIDON VECHI DIN BUCUREŞTI 

La 25 august 1987, într-un moment în care raţiunea a fost 
împiedicată să mai exercite vreo influenţă', din peisajul bucureştean a 
dispărut ş i biserica Sf . Spiridon Vechi. Era un lăcaş de mici 
dimensiuni , care se impunea prin atmosfera de profundă meditaţie şi 
mai cu seamă prin câteva componente neîntâlnite la nici o altă biserică 
bucureşteană . S-a încercat atunci scoaterea ei din istoria marelui oraş, 
ca şi ştergerea monumentului din memoria locuitorilor. Ca orice loc 
asupra căruia a suflat o dată istoria şi bisercicii Sf. Spiridon Vechi i s-a 
consfinţit nemurirea, iar urmele pe care le înscrisese în marea arhivă a 
pământului au rămas aşteptându-şi momentul revenirii la lumină. 

Astăzi, încercăm să reparăm o parte din greşelile istoriei noastre şi 
să înlăturăm colbul de pe paginile ei ş i de pe vestigii le bisericii Sf. 
Spiridon Vechi, pentru că viitorul , pe care îl dorim apropiat, să repună 
în peisaj o valoroasă piesă, înlăturată cu prea multă brutalitate în numai 
câteva ore. 

Pentru bucureşteanul pios, biserica Mănăstirii Sf. Spiridon Vechi 
era o construcţie în intimitatea căreia, intrat, dialogul cu atotputernicul 
Dumnezeu devenea mai lesnicios ; vizitatorul cobora un număr de patru 
trepte, amintind cu.mva dispărutele biserici , bordeie ale satelor 
medievale din sec. XIV - XVI. 

Din pridvorul cu acces numai spre nord şi sud se intra în pronaos 
printr-o uşă cu ancadrament de piatră, având deasupra o pisanie cu 
litere dăltuite, alcătuind un text de opt rânduri în limba greacă şi două 
rânduri în limba arabă. Nici o altă biserică din Bucureşt i sau din 
România nu mai avea o asemenea podoabă. 

La dimensiunile sale mici, biserica avea un plan trilobat cu 
pronaosul şi pridvorul s upralărgite. Îş i pierduse cândva turla de pe 
naos ş i rămăsese aşa, fără turlă , cu clopotele atârnate într-o sche lărie 
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alăturată, situată spre vest. Era atât de măruntă încât un plop situat în 
colţul de nord-vesţ era cu mult mai înalt decât biserica. Cândva 
fuseseră doi plopi 1

• ln ultimii ani rămăsese unul singur, de-I luau patru 
9ameni în braţe, martor mut al unei lungi perioade din istoria lăcaşului . 
Intre timp, spre vest, l-au mai ajuns un al doilea plop înălţându-se ca o 
săgeată spre cer, un arţar umbros, câţiva duzi , o salcie şi salcâmi 
ghimpoşi. 

Vizitatorul , care pătrundea în biserică, era impresionat încă de la 
intrare de eleganta răsucire a coloanelor din piatră ce susţineau 
pridvorul . Privindu-le dinspre apus , te puteai apropia de ele până la 
vârful pantofilor, pentru că în acea parte nivelul de călcare era mai sus , 
în 1987, cu mai bine de 1 m în raport cu ceea ce fusese cu un secol 
în urmă. 

În ciuda dimensiunilor modeste existenţa lăcaşului a fost adesea 
pusă sub semnul dispariţiei. Atunci când în apropiere s-au început 
lucrările pentru marea clădire a Senatului, bucureştenii au fost tulburaţi 
de zvonul că biserica ar putea fi înlăturată din vecinătatea modernei 
construcţii. Intervenţia promptă a savantului Nicolae Iorga, cel care 
scrisese cu har despre istoria acestui l ăcaş 2 , a fost de natură să 
înduplece Puterea şi nimeni n-a mai îndrăznit de atunci să clintească 
cu ceva l ăcaşul, chiar dacă între timp a fost construit blocul turn, 
sufocându-l. 

Faţă de noua realitate urbanistică în care evolua, Tudor Arghezi 
nota: „[„.] biserica minusculă din strâmtoare, sprintene coloane, foarte 
vechi, intrate cu tinda lor de piatră în pământul bătrân silind 

' Popescu Lumi nă, Bucureştii din trecut şi de astăzi; 1935, p. 308. 
2 N. Iorga, O biserică siriană În Bucureşti, în Buletinul Comisiunii Monumentelor 

Istorice, „an. XXII ", fasc. 61, iulie-septembrie, 1929, p. 97-100. 

s 1. 

89 

http://patrimoniu.gov.ro



circulaţia motoarelor, deasă , în acest punct să devizeze. Băbuţa fără 
sfial ă că poate să fie călcată de un camion de 5 tone le s ileşte să se 
strecoare tiptil , frecându-se de altar 3

." 

Se mai ştia, şi era mereu prezentat ca un element de plăcută 
originalitate, faptu l că, până pe la 1881 , biserica Sf. Spiridon Vechi se 
afla pe malul stâng al Dâmboviţei 4

• Din faţa bisericii , peste râul ce 
înscria aici o pronunţată buclă , era aruncat un podeţ cunoscut sub 
denumirea Podul Cilibiului, 5 sau Podul de Nuiele 6

: 

S-a apreciat, adesea, că tocmai în momentul în care a fost săpat 
noul cana~ al râului, pământul scos ş i nivelat în jur ar fi îngropat 
biserica. 7 ln cursul cercetări l or , această afirmaţie nu s-a confirmat. 

Până în ultimul moment al existenţei sale, în pisania de deasupra 
intrării era scris cu claritate că bi serica a fost con struită în anii 
17 46-17 4 7 de către Constantin Vodă Mavrocordat . Dar la o 
cercetare de arhitectură 8 se atrăgea atenţia asupra faptului că era 
„vorba de o construcţie mai veche , refăcută numai în 1747, când 
fusese închinată Patriarhiei din Antiohia" . 

Regretatul prof. arh . Grigore Ionescu intuia faptu l că biserica ar fi 
avut drept nucleu un lăcaş din secolul al XVII-iea, cu plan trilobat ş i 
pronaosul îngust, cu pridvor deschis sprijinit pe patru coloane de piatră 
cu fus răsucit. Reuşea chiar să distingă , în 1938, o cornişă deasupra 
coloanelor şi brâul median pe abside întrerupt de s upralărgirea 
pronaosului . Tot atunci se sugera faptul că în interior naosul era 
des părţit de pronaos printr-o arcatură cu trei goluri, având dou ă 
coloane scoase mai târziu, în pridvorul lărgit şi el. 9 

Pentru aceste afirmaţii s-a apelat totdeauna la textul unui act emis 
de Şerban Vodă Cantacuzino la 9 martie 1680. 10 În documentul 
menţionat scri s pentru mănăstirea Brodeţ din satul Policiana, aflat în 
Eparhia Drinopolei, Şerban Vodă Cantacuzino aşază la această 
mănăstire de la sudul Dunării ca epitrop ş i gospodar pe egumenul 
„sfintei ş i arhiereştii mănăstiri , numită a celui întru s finţi părintelui 
nostru Spiridon făcătorul de minuni , care sfântă mănăstire se află în 
cetatea de aici a Bucureştilor". Acesta urma să ia şi „mila" de la 
cămărăşia ocnelor, pe luna martie, şi s-o trimită la Brodeţ 11

• 

La acea dată , în Bucureşti exista o mănăstire închinată Sf . 
Spiridon. Nu se ştie cine a fost ctitor iniţial ş i nici când a fost ridicată . 
Documentul nu menţionează nimic despre vechimea mănăstirii 
bucureştene, motiv pentru care unii cercetători au considerat că ea 
put~a fi construită în prima jumătate a secolului al XVII - iea. 12 

lncepând cu Chesarie Daponte 13 şi până la George D. Florescu 14 

adesea se afirma că primul lăcaş, amintit la 1680, ar fi fost qin lemn. 
Referindu-se la biserica pe care o admira în 1935, George D. Florescu 
aprecia că aceasta era „în forma în care a fost clădită pe locul · altei 
biserici de lemn, poate fundaţie religioasă a boierilor din Floreşti din 
veacul al XVII-iea. 15 De aceeaşi părere era şi G.I. lonescu-Gion, dar 
acesta situa casele Floreştilor peste Dâmboviţa. 16 Această opinie era 
inspirată de vecinătatea caselor Floreştilor cu monumentul ş i de grija 
pe care Floreştii au purtat-o peste vreme lăcaşului . 

Sub rezerva probabilităţii, lăcaşul din secolul al XVII - iea a fost 
atribuit breslei cizmarilor, sfântul Spiridon fiind socotit patronul breslei 
cizmarilor. 17 

Încă din această fază de început, în jurul bisericii Sf. Spiridon Vechi 
au existat construcţii alcătuind un han. 18 

' Tudor Arghezi, Cu bastonul prin Bucureşti, Editura pentru Literatură, 1961, p. 
93. 

' Grigore Ionescu, Bucureş.t1~ Ghid istoric şi artistic, Buc. 1938, p. 228. 
6 Dan Berindei, Sebastian Bonifaciu, Bucureş ti, Ghid turis tic, Buc„ 1978, p. 

38-39. 
6 Alexandru Predescu, Dâmboviţă, apă dulce„„ Buc„ 1970 , p. 75 . 

. , Nicolae Stoicescu, Repertoriul bibliografic al monumentelor feudale din Bucureşti, 
Editura Academiei, 196 1, p. 299. 

' Grigore Ionescu, Bucureşti. Oraşul şi monumentele sale, Editura Tehnică„ Buc„ 
1956, p. 70 . 

9 Idem, Bucureşti. Ghid istoric şi artistic, Buc„ 1938, p. 229; Idem, Bucureşti. 
Oraşul şi monumentele sale, Ed. Tehnică, Buc„ 1956, p. 70. 

10 Hurmuzaki , XIV, Partea I, Documente DCCXXV, p. 741. 
" Ibidem; cf. George D. Florescu, Din vechiul Bucureşti, Buc„ 1935, p. 33 . 
'' Grigore Ionescu, Bucureşti. Oraşul şi monumentele sale, Buc. , Ed. Tehnică, 

1956. p. 70- 71 (vezi şi ediţia în limba franceză). 
" Nicolae Stoicescu, op. cit„ p. 298. 
" George D. Florescu, Din vechiul Bucureşti, Buc„ 1935 , p. 33. 
15 Ibidem. 
'' G. I. lonescu-Gion , Istoria Bucureştilor, Buc„ 1899, p. 217 . 
17 Alexandru Predescu, Vremuri vechi bucureştene, Editura pentru Turism, Buc„ 

1990, p. 171. 
'' Dan Berindei, Sebastian Bonifaciu, op. cit„ p. 38. 

90 

Mănăstirea şi casele alcătuind hanul au fost consemnate şi la 21 
martie 1716 când într-una din aceste case locuia Mitrofan tipograful. 19 

La acea dată se consideră că biserica era de zid. 20 

Exi stenţa anterioară a~ului 17 4 7 a unei biserici la Sf. Spiridon 
Vechi este incontestabilă . l ncă înainte de ctitorirea bisericii Constantin 
Mavrocordat Voievod , în timpul ce lei de a treia domnii în Ţara 
Românească (1735-17 41 ), pare să fi dăruit bisericii existente atunci 
câteva mahalale din oraş , aşezate pe loc domnesc, pentru ca ele să 
ajute cu banii de chirie l ăcaşu l . La această situaţie se vor referi mai 
multe documente de mai târziu . 

Socotindu-se nedreptăţiţi , mahalagiii embaticari ai bisericii Sf. 
Spiridon Vechi au ridicat ja l bă la Mih~il Racoviţă Voievod , arătând că 
înaintaş ii lor nu erau datori bisericii 21

• ln cea de a doua domnie în Ţara 
Românească (17 41-17 44) , Mihail Racoviţă Voievod a revenit asupra 
presupusei danii a lui Constantin Mavrocordat, către biserica Sf . 
Spiridon Vechi , privind casele din mahalalele aflate în oraş, urmând ca 
mănăstirea să ridice dijmă numai din bucatele şi semănăturile de pe 
câmp, din afara oraşului 22

. 

Aceleiaşi bătrâne biserici, Domniţa Sultana, fiica lui Nicolae 
Mavrocordat Voievod ş i sora lui Constantin Mavrocordat Voievod, îi 
dăruia în 17 45, o icoană a sfântului Spiridon 23

, purtând un text săpat 
în ferecătura de argint, care menţiona : „Sultana domniţa lui Nicolae 
Mavrocordat; 17 45; iulie, 28" . Dania principesei marchează cea de a 
doua dovadă a faptulu i că în prima jumătate a seco lului al 
XVIII -iea, biserica Sf. Spiridon Vechi era în grija familiei domnitoare a 
Mavrocordaţilor. 

Aceeaş i veche biserică , ce fusese închinată Mitropoliei 24
, a fost 

închinată , la 8 decembrie 17 46, către Patriarhia de Antiohia 25
. Acesta 

poate fi socotit momentul sosirii la Bucureşti a Patriarhului Silvestru al 
Antiohiei şi al primelor sale contacte cu Constantin Mavrocordat 
Voievod . 

În 1724, la moartea Patriarhului Atanase al Antiohiel , sultanul a 
numit patriarh, ilegal , după părerea unora, pe Silvestru crescut de 
Atanase, rudă a acestuia şi recomandat de defunctul patriarh. În 
acelaşi timp Osman Paş a a ridicat la scaunul Patriarhiei pe 
Serafim-Chirii , care ş i plătise o mare sumă de bani . Fără să se bucure 
de întreaga ascultare ş i spriji nul clericilor din subordine ş i presat de 
catolici, patriarhul Silvestru a venit la Bucureşti, pentru ca în urma lui, 
curentul de opinie să se mai potolească. La sfatu l său Constantin 
Vodă Mavrocordat a organizat oarecari studii arabe în timpul domniei 
sale în Moldova 26

. 

În intervalul 1746- 1747, biserica Sf. Spiridon Vechi a fost rezidită 
cu voia şi cheltuiala lui Constantin Mavrocordat Voievod , în timpul celei 
de a patra domnii a acestuia, în Ţara Românească 27

, la stăruinţa 
Patriarhului Silvestru al Antiohiei 28

. Temeiu l stăruintelor a fost 
închinarea bisericii faţă de această Patriarhie ş i înzestrarea ei cu 
moştenitele averi ale fostei mănăstiri Bolintin 29

. 

Această nouă bi serică de la Sf. Spiridon Vechi se afla pe malul 
stâng al Dâmboviţei în capul Podului Mogoşoaiei 30

• 

După opinia profesorului arhitect Grigore Ionescu în noua lucrare, 
pronaosul şi pridvorul au fost supralărgite, iar arcadele dintre naos ş i 
pronaos au fost în lăturate . Cele două coloane asemănătoare celor ale 
pridvorului au fost scoase ş i montate în pridvorul extins, la arcadele 
laterale , pe sub care se intra 3 1

• 

La intrarea din pridvor, u şa sculptată ş i ea în secolul al XVIII-iea a 
primit un ancadrament din ,piatră , sculptat, purtând deasupra pisania 
bilingvă cu opt rânduri în limba greacă şi două în limba arabă (66/ 138 

'
9 Hurmuzachi XIV/ III , p. 12 1, cf. Nicolae Stoicescu, op. cit., p. 298. 

"° Nicolae Stoicescu, op. cit„ p. 298 . 
21 George Petra, Istoricul hanurilor bucureştene, Buc. , Ed . şt. ş i encicl„ 1985, p. 

99. 
"' Ibidem. 
23 Alexandru El ian şi colaboratori , lnscripţli'le medievale ale României, voi. I, Oraşul 

Bucureşti, Ed. Acad„ 1965, p. 396. 
' ' G. I. lonescu-Gion, op. cil„ p. 2 17. 
" Arhivele Statului Bucu reşti , Mânăstirea Sf. Spiridon Vechi 1/ 3„ cf. Nicolae 

Stoicescu, op. cit„ p. 298. 
'" N. Iorga, O biserică siriană la Bucureşti, în ,B .C .M .I.", an . XXII , fasc. 6 1, 

iulie-septembrie, 1929, p. 97- 100. 
71 Dan Berindei, Sebastian Bonifaciu, op. cit„ p. 38-39. 
28 Marin Dumitrescu, preotul, Istoricu/ a 40 de biserici din România, III , Buc„ 1907, 

p. 76. 
29 I. Brezoianu , Mănăstirile închinate, p. 58. 
30 Constantin C. Giurescu, Istoria Bucureştilor, ed. a li -a, Editura Sport- Turism, 

Buc„ 1979, p. 92 . 
3

' Grigore Ionescu, Bucureşti, Ghid istoric şi artistic, Buc„ 1938, p. 229; idem, 
Bucureşti. Oraşul şi monumentele sale, Ed. Tehnică, Buc„ 1956, p. 70. 
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cm) alcătu ind următorul text: „Această Dumnezeiască şi preacinstită 
biserică, s lăvită sub numele celui întru sfinţi , părintelui nostru Spiridon 
al Trimitundei, făcătorul de minuni, s-a clădit îm preună cu toată 
împrejurimea sa sub domnia preaînălţatului şi de Hristos iubitorului 
domn ş i cârmuitor al toată Ţara Românească, domnul Ioan Constantin 
Nicolae Voievod ş i cu cheltuiala înălţimi i sale, pentru mântuirea sa 
s ufleteas că ş i s- a înch inat Prea Sfântului Scaun apostolic ş i 
patriarhicesc al marii cetăţi a lui Dumnezeu Antiohia, sub patriarhia 
Prea Fericitului Patriarh q omnul Silvestru, care a fost de faţă ş i a 
privegheat şi la clădirea ei. ln anul de la Hristos 1747". 

La centru, în medalion, sunt stemele Moldovei ş i Ţării Româneşti, 
în dreptul stemelor cu iniţial e, în relief este înscrisul : „l(o) C(onstantin) 
N(icolae) V(oievod)". 

Mai jos, cu litere arabe este scri s: „Această b i serică întemeiată în 
cinstea domnului celu i milostiv, a fost zid ită la rugăciunea lu i Si lvestru 
Patriarh Aposto li c, de fiul lui Nicolae Voievod, de preacinstitu l 
Constantin Vodă , care a închinat-o Scaunului Antiohiei, cetatea de 
reşedinţă a lui Petru , cu hramul celui între sfi nţi (părinte l ui nostru) 
Spiridon făcătorul , de minuni. Voi care veţi citi aceste stihuri cădeţi la 
pământ strigând: lntăreşte Dumnezeule, Temelia bisericii Tale în vecii 
vecilor" 32

• 

Din păcate atât de · cuprinzătoarea pisanie nu aminteşte nimic 
despre anterioara bi seri.că a sfântului Spiridon, a căre i ex i stenţă nu 
poate fi pusă la îndo ia l ă. Pentru noua biserică Patriarhul Si lvestru a 
dăruit în 17 48 o icoană de lemn (1 '2.7 / 9'2. cm) a sfântului Spiridon 33 cu 
scene din via!a Sfântului , purtând o in scripţie arabă, pictată cu roş u, 
pe f~md auriu 4

, în care se menţionează : 
„ln numele Tatălui ş i al Fiului ş i al Sântului Duh , i~ aminte cititorule 

că în anu l 17 4 7 de la Hristos am venit în Valah ia. ln această vreme 
era pe tron ş i conducea ţara măria sa Constantin Voievod, feciorul lui 
Nicolae Voievod, urmaş a lui Scarlat, om cucernic, învăţat , temător de 
Dumnezeu , cercetător al sfintelor cărţi, iubitor de biserici ş i cinstitor al 
preoţiei . Când a aflat că al nostru Scaun apostolic se af lă mai prejos 
decât celelalte trei Scaune patriarhiceşti ş i că nu are nici o mănăstire 
c a r~ să -i fie î n c hin ată deoseb it , ca pentru cele lalte Scaune 
patriarhiceşti , în această ţară, Măria sa i-a făcut danie această sfântă 
mănăstire cu hramul celui între sfinţi s l ăv itu l ui Spi ridon , făcătoru l de 
minuni . Această mănăstire este aşezată la răsărit de râu l care curge 
prin oraş ş i este li p ită de pod . El a zid it-o din nou pentru pomeni rea 
părinţi lor săi ş i a sa, făcând-o lăcaş pentru ierarhi i ş i călugării arabi. 
C lădiri l e şi toate chiliile cele din Jăuntru l mănăstirii , au fost zidite în 
vremea şederi i noastre acolo. ln afară mănăstirea are domenii, 
aşezăminte · ş i moş ii înscrise în condica mânăstirii . Nădejde avem că 
niciodată nu va fi l ăsată la o parte pomenirea mări ei sale domnului , 
aceasta este o datorie pentru noi. 

Cu mijlocirea sfântului Spiridon, al cărui hram îl poartă această 
mânăstire să vă întărească Domnul în slujba Sa ş i să o păstreze în 
vecii veci lor. Aduceţi-vă aminte şi de smeritul Silvestru Patriarhu l 
Antiohiei, care m-am străduit să căpătăm această danie, pomenindu-i 
numele lui ş i al tatălu i său Gheorghe şi al maicii sale Fotini , în toate 
rugăciun il e, ecteni ile ş i sfintele liturghii . Rog pe Dumnezeu cel Prea 
Putern ic ca ş i pe noi ş i pe voi să vă învredn i cească cereştii sale 
împ_ărăţ ii . 

ln anul o mie şapte sute patruzeci ş i opt. Noi am zug răvit această 
icoană, iar la mijloc am aşezat icoana cea veche , împodobind-o cu 
argint, nu numai ca să fie mai frumoasă , dar ş i pentru a pri lejui mai 
mu ltă cinstire patronului ei, cărui a se cuvine deosebită p lecăciun e. 
Scrisul - s-au aceasta de Petru Nofal , fecioru l lu i Gheorghe din 
Tripoli , scriitor în slujba sfintei mânăstiri, în anul 17 48 - luna aprilie 
cea binecuvântată". 

Pisania în scrisă pe i coană completează fericit pisania bisericii . Doar 
aici, Patriarhul Si lvestru reţine realitatea că în 17 46-17 4 7, Constantin 
Vodă Mavrocordat a zidit din nou, sau a rezidit biserica. Şi pentru ca 
aceas t a să benefic ieze de re surse le necesare, Constantin 
Mavrocordat a l ăsat în 17 4 7 ctitoriei sale de la Sf. Spiridon Vechi o 
parte din moş ia domnească „după marginea oraşu lui Bucureştii de 
Sus" ş i mahalalele aflate pe moşia domnească pentru ca locu itorii să 
plătească ch iria locului pentru această biserică 35

• 

Aceste dan ii au crescut peste timp ş i au generat numeroase 
controverse ş i pricini judecate în divan . 

" Alexandru Elian ş i colaboratori, op. cit. , p, 394- 395. 
33 Se pare că în timpul precipitatei evacuări din 25 aug . 1987, icoana s-a pierdut. 
34 Alexandru Elian ş i colaboratori , op. cit. , p. 396-398. 
"" George Potra, Istoricul hanurilorp. 99. 

Vestigiile bisericii Sf. Spiridon Vechi la începerea cercetă rilor arheologice 
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Biserica Sf. Spiridon Vechi în timpul cercetăr i lo r arheologice 

Zona altarului degajată de stratul de pământ ş i duşumeaua de lemn 

. ...... 
: "':"' : .... •:, 

-- -
„ . 

Încă din anul următor, 17 48, Patriarhul Silvestru s-a văzut nevoit 
să- l roage pe noul domn, Grigore Ghica, să întărească dania lui 
Constantin Vodă Mavrocordat. Ş i astfel, Grigorie li Ghica Voievod, în 
cea de a doua domnie (1748- 175'2.) a dat porun că lui lane 
Dâmboviceanu mare clucer să aleagă şi să hotărnicească cu semne 
de piatră moşia dăruită. La '2.5 iunie 17 48 domnitorul a judecat 
vechile mărturi i ş i a stabilit cu claritate repere din piatră asupra 
margini lor porţiunii din moşia dăruită, emiţând pentru Sf. Spiridon 
vechi hrisovul privind moş ia care trebuia să rămână „statatoare şi 
necl intită ş i să-ş i ia venitu după tot hotaru verde de ce semănaturi de 
bucate s-ar afla pă aciastă parte de moş i e, iar la mahalalele să nu să 
întinză". Hrisovul este contrasemnat de mulţimea boierilor divaniţi fiind 
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scris de Mihai logofăt 36
. Şi deşi prin acest hrisov disputa privind 

locurile din vatra oraşului părea să se fi soluţionat definitiv, va reveni 
curând în faţa divanului , producând numeroase alte situaţii ce le vom 
prezenta la momentul potrivit. 

Nemulţumit de hrisovul lui Grigorie li Ghica Voievod , Mitropolitul 
Neofit revine cu o carte, la 1 august 17 48, prin care se adresa 
„tuturor oamenilor de la Poarta Domnească den sus care veţi şti locul 
cel domnesc, pe care loc l-au fost dat măria sa Costandin Vodă danie 
la Sventi Spiridon, i voao celor ce sănteţi pănprejurul locului acestuia", 
cerându-le să recunoască ei adevărul şi să spună care au fost aşezaţi 
pe locul bisericii sau cât din acest loc ocupă. Cartea prezintă mare 
blestem şi groaznică afurisanie pentru toţi cei care ştiind adevărul l-ar 
tăinui 37

, păgubind biserica. 
În cursul anului 17 48 Patriarhul Silvestru al Antiohiei a adăugat 

bisericii un han 38 „cu hodăie ca să şază neguţătorii, de la carii să aibă 
sfânta biserică ajutoriu pentru bunăstare şi chiverniseală". 

La terminarea lucrărilor el i-a cerut lui Grigorie li Ghica să dea 
unele privilegii celor ce vor folosi hanul bisericii. Şi la 11 octombrie 
17 48 domnia a emis carte 39 pentru „neguţătorii cei ce vor fi şăzăto ri 
într-acest han al Sfântului Spiridon , să fie în pace şi nesupăraţi de 
schimbul banilor, de cai de olac, de podine, de alte cheltuieli ş i de 
toate orânduielile câte ar ieşi peste an pe alţi neguţători dentr-alte 
hanuri, fără numai de fumărit, fiind obicei a da toate prăvăliile, iar de 
altele, de toate să fie acei neguţători dentr-acel han apăraţi, ca să fie 
pentru ajutoriul sfintei beserici şi pentru folosul apostolicescu lui scaun 
al Antiohii , drept aceaia, poruncesc domnia mea şi dumitale vei agă, i 
vei căpitan za dorobanţi, i altor zapcii ai târgului Bucureştii să aveţi grijă 
pentru acei . neguţători dentr-acel han, ca de toate orânduielile să fie 
nesupăraţi. lntr-alt chip să nu fie, că aşa iaste porunca domnii meale". 

Privind proprietăţil e de la poarta de sus a curţii domneşti, rămase 
nesoluţionate la 1 oct. 17 49, Grigorie li Ghica emitea o carte prin care 
atribuia mânăstirii două case ridicate pe locul mânăstirii , „ lângă vad, 
unde se măsoară buţile" . Judecând în divan cauza dintre Neofit 
ieromonahul , egumenul de la Sf. Spiridon ş i Stan bărbierul s-a ajuns la 
concluzia că Stan a construit ş i a înstrăinat casele fără ştirea 
egumenului. La evaluare fiecare din cele două case a fost socotită la 
90 de taleri 40

. Cartea domnească stabilea ca mân ăstirea „să 
stăpânească aceale doar case cu bună pace de către Stan bărbier şi 
de către acel Pashale ce au fost luat aceale case şi să facă cu iale ce
i va fi voia" . Asupra acestei hotărâri avea să se revină la 15 mai 1754 
de către Constantin Mihai Cehan Racoviţă. Cazul a fost rejudecat în 
divan 41

; ş i s-a constatat că această „cumpărătoare a vistierului Pascal 
iaste mai înainte, până a nu fi Neofit egumen la Mănăsti rea Sfântului 
Spiridon şi chiria ş-au luat tot deplin, hotărând ca Neofit egumen să 
aibă a-şi lua banii acei taleri 92, înapoi de la Radu căpitan, iar Pascal 
vistier să-şi stăpânească prăvălia după cum au cumpărat-o de la Stan 
bărbierul " . 

Biserica ş i hanul din jur, împreună cu diversele case din incintă 
alcătuiau un complex de mari dimensiuni . Aici se pare că intenţiona 

Constantin Mavrocordat să organizeze o şcoală 42 pe care n-a mai avut 
răgazul s-o întemeieze. 

Ansamblul de la Sf. Spiridon Vechi a fost o prezenţă majoră în 
această parte a oraşului . Planuri le Ernst ş i Purcel din 1789-1791 
consemnează complexul de clădiri, purtând pentru identificare cifra 21 
cu roşu 43

• 

La rândul lor, bucureşt~nii au iubit l ăcaşul şi au contribuit după 
puterile lor la ajutorarea lui. ln a doua jumătate a secolului al XVIII-iea 
sau prima jumătate a secolului al XIX-iea breasla argintarilor dăruia 
bisericii Sf. Spiridon Vechi un disc de argint, pe care pusese să se 
graveze: „acest disc se dăruieşte de brasla argintarilor" 44

• 

Mai târziu, biserica Sf. Spiridon Vechi a ajuns proprietara moşiei 
Spiridoneanca, fostă a mănăstirii Bolintin, iar apoi avea venitul 
scaunelor de carne de la Chirică giuvaierul. Ea mai dispunea de mai 

36 Idem , Documente privitoare la istoria oraşului Bucureşti (1634- 1800), Ed. 
Acad„ Buc. 1982, p. 189- 190. 

" Ibidem, p. 191. 
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38 Idem Istoricul „ ., p. 100. 
39 Idem, Documente„ ., p. 191 - 192. 
'
0 Idem, p. 194-195. 

" Idem, p. 203-204. 
•> G. I. lonescu-Gion, op. cit., p. 217 . 
" George O. Florescu, Din vechiul Bucureşti, Buc., 1935, p. 33. 
" Alexandru El ian ş i colaboratori , op. cit., p. 398-399. 

multe locuri pe Podul Mogoşoaiei ş i prin alte mahalale 45
• Printre 

proprietăţi se menţiona şi un hănişor 46 ş i încasa şi un vinăriciu 47 • 
La sfârşitul sec . al XVIII-iea, în 1798, în jurul bisericii se alcătuise 

o mahala care se chema mahalaua Sf. Spiridon Vechi, care număra 
douăsprezece case 48

• 

La începutul secolu lui al XIX-iea complexul de clădiri de la Sf. 
Spiridon Vechi stăruia în atenţia contemporanilor. Hanul era considerat 
drept unul din hanurile mari dintre ce le ţinute de mănăs tirile 
bucureştene 49

• 

O schiţă de plan 50 a proprietăţilor de pe malul stâng al Dâmboviţei, 
la capul Podului Mogoşoaia, realizată în 1804, înfăţişează o situaţie 
foarte inte resantă. Ansamblul de la Sf. Spiridon Vechi se înscria într-un 
trapez cu baza mică spre est, de dimensiuni reduse, având peste drum 
Poarta Brâncoveanului . La vest ş i vest-sud-vest ansamblul se înscria 
până la malul râului Dâmboviţa . De la sud , spre nord-est, pe lângă 
zidul mânăstirii trecea podul Dudescului, care pornea de peste râu din 
poarta caselor Dudescu. Spre vest-nord-vest, pe o întinsă suprafaţă, 

este scris numele proprietărese i Anica Florescu , sub denumirea de 
Floreasca. Se ştie doar că aceste case din mahalaua Scorţarului, de 
pe malul stâng al Dâmbov iţei , erau puţin mai jos de casa Pârvu 
Cantacuzino, devenită Şcoala de la Măgureanu . Spre nord-est planul 
înscrie, peste o răspântie , biserica Măgureanului. Suprafaţa de teren 
ocupată de ansamblul de la Sf. Spiridon Vechi era mai mare în raport 
cu ce lelalte proprietăţi învecinate, ba chiar comparabilă cu marile 
proprietăţi boiereşti din apropiere. 

Astăzi este greu ca cineva să poată distinge în p ăie njeni ş ul 
construcţiilor contemporane vechea curte, pentru că ea a dispărut de 
mult. 

Cercetătorii se întreabă chiar dacă hanul a fost în jurul bisericii, sau 
în altă parte. Câteva informaţii există, dar ele nu oferă repere pe care 
să le putem determina astăzi în teren. · 

Banul Mihai Cantacuzino 5 1 ş i mai apoi Dionisie Fotino 52 au notat că 
hanul se afla în cu rtea mănăstirii. O altă informaţie precizează că la 
începutul secolului al XIX-iea biserica Sf. Spiridon Vechi era biserică 
cu han 53

. 

De bună seamă complexul de clădiri a fost serios afectat în timpul 
cutremurului 54 din 1802 , dar hanul era un important obiectiv al 
comerţului bucureştean ş i din câştigul realizat , lu crări l e de reparaţii 
n-au întârziat prea mult. N-au mai fost făcute cu prea mare îngriji re. 
Poate chiar gospodărirea ansamblului mănăstiresc era mai slabă, 
pentru că, în 1813, Mânăstirea Sf. Spiridon Vechi era încadrată în cea 
de a treia categorie 55 de mănăstiri din toată ţara . Curtea largă era 
menţionată, la 15 august 1817, reţinându-se mai cu seamă aripa 
dinspre Podul Mogoşoaia 56

. „Mica ş i neîncăpătoarea" bi se rică a 
mănăstirii Sf. Spi ridon Vechi a ajuns, în jurul anului 1821 , în grija 
familiei Ghiculeştilor 57 • Aceştia vor fi adus un plus de ordine ş i o mai 
bună gospodărire a hanului . 

Dar la aproape un veac de la cea de a doua edificare, complexul 
era destul de b ătrân şi necesita lucră ri serioase . În 1833 
Departamentul Credinţei îngădu ia egumenului' Mânăstirii Sf. Spiridon 
Vechi să dărâme bolta odăi l or din casele eg.umeneşti . Aceasta era 
distrusă şi ameninţa cu prăbuşirea . Din păcate lucrarea nu a avut 
dimensiunile cerute de starea monumentului . S-au dărâmat vechi le 
bolţi, dar în locul lor nu s-a mai refăcut decât un tavan obişnuit 58 . 

'
5 G. I. lonescu-Gion„ op. cit., p. 217. 

•• George Patra, Istoricul.. ., p. 101. 
'
7 V. A„ Urechia, Istoria Românilor, I„ p. 108. 

'
0 G. I. lonescu-Gion, op. cit. , p. 3 18. 

49 Hurmuzaki, X„ p. 513 ; cf. N. Stoicescu, op. cit„ p. 110. 
"' George O. Florescu, Pe malul Dâmboviţei la obârşia Podului Mogoşoaiei în anul 

1804, în „Bucureşti. Mat. de ist. şi muz." VI II , 1971 , M.l.M.B„ p. 357-37 1. 
" Tunusli, Istoria politică şi geografică a Ţării Româneşti de la cea mai veche a sa 

întemeiere până la anul 1774, dată mai întâi la lumină în limba grecească la anul 1806 
de fraţii Tunusli , tradu să de George Sion, Buc. 1963, p. 177. 

" Dionisie Fotino, Istoria generală a Daciei sau a Transilvaniei, Ţării Munteneşti şi a 
Moldovei, tradusă de George Sion, III , 1958 p. 165. 

03 Idem, voi. 11 , p. 165; G. I. lonescu-Gion, op. cit., p. 491. 
"' Nicolae Stoicescu, op. cit., p. 299. 
55 V. A. Urechia, Istoria Românilor, X. A., p. 15. 
"' Nicolae Stoicescu, op. cit., p. 11 O; Arhivele Statulu i Bucureşti, M-rea Sf. 

Spiridon Vechi, Vll/5. 
57 George O. Florescu, Alaiul înmormântării lui Alexandru Nic. Suţu Voievod, la 20 

ianuarie 182 1, Bucu reşti, 1932, p. 50. 
58 Arhivele Statului Bucure şt i , M-rea Sf . Spiridon Vechi, XIX/7; cf. Nicolae 

Stoicescu, op. cit., p. 299. 

http://patrimoniu.gov.ro



Aşa cum s-a remarcat ş i în cazul altor monumente, deş i cutremurul 
din 1838 a fost mai slab , efectele sale distructive au fost cu mult mai 
mari . La Sf. Spiridon Vechi acestea au fost deosebit de importante 59

. 

Puternic fi surată, turla de deasupra naosului n-a mai putut fi reparată 
şi după cutremur a fost dărâmată 60

• Clădirile hanului zdruncinate la 
cutremur nu s-au prăbuş it , dar fisuri puternice brăzdau zidurile. Efortul 
constructiv pentru repararea stricăciunilo r era, probabil, peste puterea 
obştei călugărilor de aici. A lipsit ş i iniţiativa reparaţiilor , iar clădirile au 
înregi strat un proces de degradare după acest moment. Lipsa 
fonduril or sau a spiritului g os pod ăresc a făc ut ca nimeni să nu 
intervin ă multă vreme, iar atunci când s-a intervenit , s-a impus 
re nunţarea la unele c l ă dir i. Şi tot u ş i hanul s tă rui a în ate nţi a 
negustorilor ş i a bucureşte nilo r . Evident, privilegiile de altădată îi mai 
atrăg eau încă să ocupe cl ădiril e ş i prăvăliile . Aflat aici în curtea 
hanului , în 1844 doctorul Teodosie, fratele episcopului ll ari on al 
f>.rgeşulu i , a sim ţit că i se face rău ş i a murit de moarte năpraznică 61

• 

ln ace laş i an la 2 1 decembrie, pe la ora 11 seara, s-a iscat foc la 
l ocuinţa arhiereului Palmi ras năstavni cul mânăstirii 62

. „Focul a fost 
primejdios, dar buna orând uia l ă ce avem în Capital ă pentru acest 
element nemilostiv, a făc ut să fi e stins fără a produce prea mare 
pag u bă". La stingerea focului au participat pompierii marelui l ogofăt 
Ion Manu , şeful po liţi e i , marele s păta r Constantin Ghica, pi tarul 
Geanolu , comisarul văpselii de verde şi căpitanul Costachi Chihaia 
(Chihăiescu), t istul Agiei 63

. 

Toate acestea au accentuat paragina instalată în bătrâne le zidiri. La 
28 iulie 184 7, comisia vopselei de roşu cerea egumenului să dărâme 
trei prăvălii din faţa Podului peste Dâmboviţa , care ameninţau cu 
prăbuş i rea. Pentru că această operaţi u ne ere:_ urgentă, comisia dădea 
poruncă egumenului să dărâme clădirile 64

. ln cele trei prăvălii erau 
ateliere de croitorie, c izmărie ş i strungărie 65

. În aceeaş i zi i se cerea 
egumer.1u lui să intervină J i să dărâme bolţil e din tinda bisericii , care 
ameninţau cu prăbuş irea . 

Pentru reparaţii şi recon stru cţi i era necesară aprobarea Sfatului 
o răşenesc, care mai recomanda demolarea unei încăperi de pe latura 
de ve.st ş i alte reparaţii , urmând să se încingă zidurile cu „ l egături cu 
două rânduri de ş in e de hier" 67

. Se mai cerea refacerea grajdului 
povârnit din cauza greutăţii olanelor. Se menţiona că luc rările trebuiau 
făcute imediat. 

După interve nţ i a adm i nistraţ i e i orăşeneşt i , la bi se ri că bolţ i l e din 
tindă au fost dărâmate ş i înlocuite cu un tavan de şipci. 

La 22 august 184 7 egumenul nu dărâmase prăvăliile părăgin ite ş i 
comi sia văpse lii de ro ş u reve nea la porunca de dem olare , 
ameninţându- l pe egumen că municipalitatea va opera demolarea s ilită 
a clădirilor ce deveniseră un pericol pentru cei care circulau prin zonă 68

. 

Aşa cum este consemnat în Planul Borroczyn din 1852, până la 
mijlocul secolului al XIX-iea ansamblul de la Sf. Spiridon Vechi a 
continuat să fie o dominantă majo ră în zonă. În planşe, complexul de 
clăd iri are un aspect aproape triunghiular, cu latura de vest pe bucla 
Dâmboviţe i . Colţul nord-vestic este de dimensiuni mai mari. După 
poartă, spre sud-vest , clădirea este mai îngustă . În exterior se disting , 
aici, trei clădiri separate aşezate până în malul râului. 

Spre sud, în zona naosului , este o altă poartă, sau în orice caz un 
gol, pentru ca de la es t spre nord-est c l ădirea să fie îng roşat 
desenată . O poartă exista ş i pe latura de nord. 

Desenul înscrie cea mai mare parte a curţii spre nord ş i est , aici ea 
avea cea mai mare l ărgime . Comparată cu compasul , curtea din 
partea de nord a bisericii este de circa 6 ori mai largă decât cea din 
partea de sud 69

. 

Desenul din planşa planului Borroczyn înfăţi şează amplul complex 
al clădiril or, reparate după intervenţia municipalităţii . 

Reparaţiile au fost făcute cu mare grabă. Calitatea lor n-a fost însă 
totdeauna cea mai bună. În 1862 se consemnau reparaţiile făcute la 

59 Arhivele Statului Bucu reşti, M-rea Sf . Spiridon Vechi, XIX/ 46; 
60 Nicolae Stoicescu, op. cit„ p. 299. 
" George Patra, Istoricul.„, p. 101 . 
60 Ibidem. 
fJ3 „Vestitorul Românesc", VIII , 1844, p. 238-239. 
"' Arhivele Statului Bucureşti , M-rea Sf. Spiridon Vechi, XIX/ 202; conform N. 

Stoicescu, op. cit„ p. 110. 
65 George Patra, Istoricul„„ p, 101 
66 Nicolae Stoicescu, op. cit„ p. 299. 
67 George Patra, Documente. „ , voi. li , p. 528. 
66 Arh ivele Statului Bucureşti , M-rea Sf. Spiridon Vechi, XIX/203. 
•• Al. Busuioceanu, Un palat domnesc din vremea fanarioţilor: Curtea Nouă din 

Bucureşti, în „B.C. M.1. ' , an. XXII , fasc. 6 1,iulie-sept. 1929, p. 125. 

Biserica Sf. Spiridon Vechi. Talpa picioru lui sf . Mese cu amprenta piciorulu i 

S. I. Zidul dintre pronaos ş i pridvor. Se disting nivelul de călcare al constructorilor şi 
pragul târziu din marmură . 

casele egumeneşt i ş i faptul că biserica, fără turlă, fusese până la 
jumătate văruită 70 iar în încăperil e hanului mai locuiau numeroşi chiriaş i 71

. 

Acesta pare să fi fost ş i momentu l în care interesantul ansamblu a 
in t rat şi în ate nţia istori c il or ş i m em oria li ş til or. Preotul Grigore 
Mu sce leanu re marca l ăcaşu l , dar se si mţea iritat de faptul că 
„egumenii greci, ca să linguşească 72 pe turci scrisese ră ş i câteva 
rânduri turceşti ", în pisania, care de fapt era ad resată arabilor 73

• 

Şi după 1865 la ansamblul de la Sf . Spi ridon Vechi au fost 
necesare o se rie de alte luc rări de reparaţi i 74

• Unele dintre acestea au 
impus dărâmarea unor porţiun i ale vechilor clăd iri, motiv pentru care 
adesea s-a spus că hanul a fost demolat în 1862 75

. Lucrăril e au mers 
lent ş i au durat până în ju rul anului 1875 76 ş i chiar ş i după aceea, 
pentru că în 1877 la bi serică încă se mai făceau reparaţii 77

. 

Cert este că în 1875 biserica Sf. Spiridon Vechi avea curte în jur şi 
case în care locuiau preoţii ş i doi cântăreţi greci: Simeon ş i Aristide "8

, 

din ultima rădăcină fanariotă" 79
• 

Bătrână, gârbovită de ani , cu numeroase cârpituri ş i adaosuri, aşa 
era Mănăstirea Sf. Spiridon Vechi în momentul amplelor lucrări de 

10 Nicolae Stoicescu, op. cit. , p. 299. 
71 Idem, p. 11 0 . 
n Grigore Musceleanu, Calendaru/ Antic, 1863, p. 85-86. 
73 G. I. lonescu-Gion, op. cit„ p. 217. 
'" Arhivele Statului, Bucureşti , Ministerul Instrucţiuni i, dos. 1427 / 1865. 
1

• Dan Berindei, Sebastian Bonifaciu, op. cit„ p. 81; Nicolae Stoicescu, op. cit„ p. 
110. 

''" George Patra, Istoricul„„ p. 101- 102. 
77 Arhivele Statu lui Bucu reşti , Ministerul Instrucţiu n ii, dos. 3676/ 1877. 
.,. Marin Dumitrescu, preotul, op. cit„ loc„ cit„ p. 76-77. 
79 George D. Florescu, Din Vechiul„ „ Buc., 1935, p. 33. 
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Zidul de vest al bisericii Sf. Spiridon 
Vechi, cu urmele treptelor de piatră. 

..;,:y': 
.„„„-~~„ l:I. .... „ \"I'- ... :.:::..-~ 

Întâlnirea secţiunilor S. I. ş i S. li. ; se 
disting zidurile pronaosului restrâns -
vechi. 

cana li zare a D âmboviţei şi de rest ructurare urba n ă din anii 
1880-1881. Acestora le-a căzut victimă hanul. Demolarea lui a fost 
rapidă, iar molozul rezultat a fost nivelat în jur. Istoricii ş i memorialiştii 

socotesc că molozul hanului şi mai cu seamă pământul săpat din noul 
curs al Dâmboviţei , înti ns în juru l biseric ii, au făcut ca nivelul să 
crească, biserica fiind îngropată în pământ. 

Pe locul hanului Sf. Spiridon Vechi rămas liber, în partea de nord
vest, s-au construit diferite clăd i ri, unele cu existenţă efemeră, cum au 
fost „Societat~a de Tir" t ransformată 80 în „Sala Regală de .Arme ş i 
Gimnastică" 81

• ln 1935 aici fu ncţionase Teatrul Regina Maria devenit al 
soţilor Bulandra 82 mărit apoi pentru a adăposti Teatrul de Operetă 83

• 

Din ansamblul mănăsti resc, la sfârşitul secolului al XIX-iea, mai 
răf1'1ăsese doar biserica, servind neces ităţile de cu lt ale cartierului. 

ln 1898 biserica avea clopotn iţa spre Piaţa Operetei84
. Unele lucrări 

desfăşurate acolo au impus mutarea schelei în altă parte . 
Biserica mică, aju nsă acum pe malul drept al Dâmboviţei , avea, de 

bună seamă, în jurul său , un număr mic de enoriaş i . În 1898 ea era 
fil ial ă a bisericii Mihai Vodă 85

; venitul era modest; primea de la Stat o 
s ubvenţie de 1820 lei, cu care se întreţinea şi plătea lefurile unui 
preot, unui cântăreţ ş i parac liser 86

. Fără să fie prea mare, suma 
primită şi sprijinul cetăţen il or i-au îngăd ui t lu crăr i de reparaţi i şi 

întreţinere desfăşurate în 19148
'
1 ş i 1978 88

• 

Ajunsă, aşa , împovărată ş i înnobi lată de veacuri, în apri lie-mai 
1987 problema păstrării sau renunţării la acest valoros monument a 
fost pusă din nou în balanţă . 

Se ajunsese la soluţia ecranării bisercii cu o plantaţie de arbori ş i 
arbuşti, soluţie care ar fi păstrat peste vreme monumentul . Dar la 25 
august 1987, dispoz i ţi i superioare, fără putinţă de schimbare, au 
condamnat la demolare atât de valorosul l ăcaş. După cinci ani de la 
dispariţie, în februarie 1992, s-a declanşat operaţ iun ea de 
reconstrucţi e. Şi pentru ca să ne convingă cât de păgubitoare este 

80 George Potra, Istoricul„., p. 102. 
0 1 Popescu Lumină, op. cit„ p. 387; p. 308. 
02 Ibidem. 
03 George Potra, Istoricul„„ p. 102. 
"" Nicolae Stoicescu, op. cit., p. 299. 
00 George Ioan Lahovari, Marele dicţionar geografic al României I, Buc„ 1898, p. 

720. 
06 Idem, p. 725. 
~' Nicolae Stoicescu, op. cit., p. 299. 
88 Dan Berindei, Sebastian Bonifaciu, op. cit„ p. 38. 
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nechibzuinţa, pentru început constatăm doar cât de greu este de pus 
la loc, ceea ce s-a distrus într-o cl ipă. 

Analiza inform aţ i ei scrise privitoare la ansamblul Mănăstirii Sf. 
Spiridon Vechi aduce numeroase clarificări la istoria l ăcaşu lui , dar lasă 
ş i o mu lţime de întrebări , fără răspuns, tot aşa cum sugerează şi o 
serie de erori, preluate ş i transcrise de istorici ş i memoriali şti. Astfel 
că, în cadru l l ucrărilor de recon strucţi e 89

, precedându- le, Direcţ ia 
Monumentelor, Ansambluri lor ş i Siturilor Isto rice a recomandat 
efectuarea unor cercetări arheologice în raza monumentului dezvelit de 
substratul de pământ aşternut în 1987. 

Obiectivele urmărite prin mijloacele investigaţie i arheologice au fost 
următoare l e: 

1 . Dacă locul pe care s-a aflat biserica a cunoscut ş i etape ale 
locuirii anterioare . 

2. Stabilirea formei i niţi ale a bisericii. 
3. Stabilirea nivelu lui de călcare în momentul construirii bisericii, 

precum şi surprinderea şi identificarea .nivelurilor de reparaţi i şi 
intervenţii . 

4. Stabi li rea dimensiunilor pronaosului iniţial. 
5. Stabilirea cu certitudine a existenţe i şi formei vechiului pridvor. 
6. Soluţionarea problemei dacă biserica din secolul al XVII- iea a 

funcţionat pe ace laş i loc. 
7. Dacă a existat ş i o b i serică de lemn anterioară celei de zid, pe 

acelaşi loc . 
8. Surprinderea unor elemente ale construcţiilor anterioare. 
9. Dacă a funcţionat în jurul bisericii un cimiti r sau nu. 

1 O. Dacă a fost hanul în jurul biserici i şi în acest caz surprinderea 
unor detalii topografice ale acestuia. 

11 . Dacă într-adevăr lu crări l e de canalizare a Dâmbov i ţei ş i 

dislocare a unei mari mase de pământ au produs „îngroparea" 
bisericii sub nivelul străzii. 

Pentru· a răspunde numeroaselor probleme ridicate, cercetarea 
arheo log ică 90 a constat în efectuarea a două secţiuni notate S1 ş i S11 • 

09 Acţiunea este coordonată de Patriarhia Română prin Arhiepiscopia Bucureştilor, 
în cel de al 6-lea an al Patriarhatului Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii 
Ortodoxe Române. 

90 Cercetarea arheologică s-a desfăşurat între 18.05.1992 şi 24.07. 1992, cu forţe 
puse la dispoziţie de Ministerul Apărării Naţionale, prin stăruinţa Sectorului Tehnic al 
Arhiepiscopiei Bucureştilor. 
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S1 având o lăţime de 1 ,5 m a fost trasată pe direcţia est-vest, 
având profilul nordic chiar pe axul longitudinal al bisericii. Pornind de la 
o di stanţă de 2 m est de bi se rică, secţiunea străbătea întreaga 
lungime a biseri cii şi apoi spre vest de bi seric ă, pe toată lungimea 
insulei de verdeaţă aparţinând bise ricii , pe circa 21 m lungime. 

S11 cu o l ăţime de numai 1 m a fost trasată pe axa nord-sud, 
marginea de est constituind axa transversală a pronaosului. Secţiunea 
parcurge întreaga l ăţime a pronaosului bi sericii , cu intenţia vădită de a 
surprinde pronaosul bisericii iniţiale . Ea a fost prelungită spre sud, pe o 
distanţă de cca 12 m, în intenţia d~ a surprinde ş i verifica nivelurile 
observate în partea de vest a curţii. ln limita spaţiului , secţiunea putea 
dezveli ş i unele informaţii privit9are la construcţiile din curtea bisericii 
existente în aceas tă zonă. ln raport cu S1, faţă de care este 
perpendicular, s-au păstrat de o parte şi de alta martori nesăpaţi de 
0,75 m. 

Din punct de vedere stratigrafic , s itu aţia cea mai complexă ş i cea 
mai completă a putut fi observată în cadru! S

1
, la vest de biserică, în 

s paţiul din vechea curte . Aici au fost necesare intervenţii până la o 
adâncime de -4 m, faţă de nivelul actual, necesitând un mare volum 
de muncă . 

Pornind de sus în jos, de la nivelul zilelor noastre , spre nivelurile 
ce le mai îndepărtate ale epocilor trecute , menţionăm următoarea 
situaţie: 

- la partea superioară, constituind actualul nivel de călcare, se 
observă un strat de pământ castan iu , purtat, adus ş i aşternut aici 
pentru nive larea terenului în 1987. Acesta a umplut ş i interiorul 
bisericii , până la nivelul de +0,60 m în raport cu ultima pardoseală 91

. 

În exterior , spre vest , el măsoară numai 0 ,28 m lângă pridvo r, 
lentilându-se către vest. De fapt, la o di stanţă de 6-7 m de bise rică, 
nivelarea n-a mai avut loc ş i stratul dispare ; 

- uri strat gros de pământ măzăros, conţinând materiale de 
co n stru cţie , pigm e nţi de var ş i tencuială. Acesta este nivelul 
depunerilor fireşti din curtea bisericii , din momentul dis pariţiei hanului 
până în ultima zi de funcţionare a bisericii; 

- nive lul de moloz, masiv spre vest, corespunzând momentului 
dezafectări i , demolării şi nive lării resturi lor provenite din con strucţia 
hanului. Grosimea acestui strat este neuniformă . Nivelul este mai 
puternic marcat în preajma construcţiilor hanului; 

- un nivel conţinând pământ , materiale de construcţie, cărbune ş i 
un mortar cenuşiu-gălbui la cca 1 m adâncime, în preajma bisericii, 
coborând spre vest. Nivelul se distinge pe o grosime de 0,07-0, 100. 
m Este identiflcat de noi, pornind de la materialul arheologic existent în 
strat, cu ni ve lul de fun cţionare ş i reparaţiile efectuate după 
1838-1839. Acest nivel suprapune: 

- un strat de pământ corespunzând unei lungi perioade de 
funcţionare a ansamblului cu mici intervenţii şi indicii ale unor uşoare 
avarii ; 

- la circa 1, 18- 1,24 m, sub nivelul actual în profil, o puternică 
dungă de mortar alb care se observă pe toată lungimea secţiunii şi 
aflată destul de aproape de nivelul de călcare al constructorilor, marcat 
la zidul pridvorului de decroşuri. În raport cu acesta, stratul de mortar 
marcând un moment constructiv major este cu numai 30-40 mm mai 
sus, el se identifică cu momentul luc rărilor din 17 46-17 48; 

- un pământ cenu ş iu cu pigmenţi de cărbune ş i cloţuri de 
cărămidă care reprezintă perioada de existenţă ş i funcţionare a 
primului l ăcaş din zid, până la amplele l ucrări din 17 46-17 48; 

- la adâncimea de 1,38- 1,49 m faţă de nivelul actual , o crustă 
groasă de mortar, uşor arcuită din cauza tasării, atingând zidul de vest 
al biserici i, exact la decroşul corespunzând nivelului de căl care al 
constructorilor. Este nivelul primei construcţii de zid cu mortar, amintită 
în 1680; 

- sub această cotă, din pământul cenuşiu dispar pigmenţii de 
mortar. Pe o grosime de cca 0 ,40-0,43 m în pământul cenuşiu 
remarcăm pigmenţi de cărbune , bucăţi de chirpici ş i răzleţe fragmente 
de cărămidă provenind de la construcţie îndepărtată. Slabele materiale 
ceramice, mărunte , existente în strat, se datează într-o perioadă 
cuprinsă între secolele XV-XVII; 

- la adâncimea de 1 ,80-1 ,90 m ş i coborând pronunţat spre vest, 
disting în săpătură un nivel conţinând mult pietriş , corespunzând 
momentului locuirii acestei zone în secolul al XV-iea. Din acest nivel 

9
' Ultima pardoseală, din gresie, în raport cu care sunt efectuate măsu rători l e 

noastre, se află la - 0,80 m, faţă de wagrissul marcat de arhitect. 

Fragment din crucea ce însoţea mormântul cuprins în pronaosul supralărg i t. 

pornesc gropile bordeielor săpate de cei ce locuiau în zonă, socotită 
de noi a fi o zonă periferică a Bucureştilor în secolul al XV- iea; 

- sub nivelul de pietriş , sporadice urme arheologice, anterioare, 
compuse din pigmenţi de cărbune şi de chirpic. Aceste materiale sunt 
databile în fazele de locuire dinainte de secolul al XV-iea; 

- un nivel nisipos ş i apoi pământ lutos, castaniu, în care nu mai 
remarcăm urme arheologice şi pe care le considerăm virg ine; 

- la 2,80-3,00 m, secţiunea este epuizată în cea mai mare parte; 
doar pe alocuri se disting gropile locuinţelor semiîngropate, pornite de 
la stratul cu pietriş . 

Aceasta este structura cadru a stratigrafiei observate în cu rsul 
cercetării arheologice, desprinsă în sectorul de la vest de bi serică, dar 
probată ş i prin observaţii le din S11 şi din restul săpăturii, chiar dacă 
unele straturi lipsesc în diferite puncte. 

În ceea ce priveşte cele mai vechi urme de locuire umană , pe 
terasa joasă din imediata apropiere a malului stâng al Dâmboviţei , 
menţionăm numai sporadic în nisipul de sub nivelul de călcare al 
secolului al XV-iea, în, S. I. VEST ş i S.11 NORD, prezenţa pigmenţi lor 
de chirpic şi cărbune. ln nici un caz nu au fost semnalate fragmente 
ceramice, demonstrând faptul că săpătura noastră se af lă în afara 
aşezării . Pigmenţii de cărbune şi chirpic ar putea marca periferia 
amplei locuiri din secolele IX-XI, se mnalată pe malul stâng al 
Dâmboviţei, între actuala Piaţă a Naţiunilor Unite şi fosta construcţie a 
Institutului Medico Legal 92

, socotită a fi cea mai întinsă locuire a 
acestei etape 93

, premisă a genezei Bucureştilor epocii medievale. 

"' Aristide Stefănescu, Premise ale genezei oraşului medieval În lumina c,_ercetărilor 
de la Bucureşti, în ,Valach ica" 1984, p. 81-86. 93 Panait I. Panait, lnsemnări 
arheologice pe şantierele de construcţie din Bucureşti, li , în „Bucu reşti", Mat. de ist. ş i 
muz„ VII 1969, M.l.M.B„ p. 29-31. 
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Mormântul unui adult depus în pridvor. 

„. 
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Cea de-a doua etapă de locuire umană pe aceste locuri este 
reprezentată de vatra aşezării din secolele XV-XVII. În secţiunea S.I. , 
la est de bise rică, s itu aţia stratigrafică a fost deranjată de existenţa 
mormintelor ş i a diverselor gropi pentru reînhumări . Şi aici antrenate în 
pământul agitat, s-au observat mici fragmente ceramice, cu s malţ 
gros, sti clos, databil e în secolele XV-XVI. Se disting ş i câteva 
fragmente dintr-o ceşcuţă orientală cu decor fitomorf, albastru, pe un 
fond alb, gălbui , databi le în secolul al XVI-iea. 

În interiorul bisericii, nivelul de pietri ş considerat a fi nivelul de 
călcare a locuitori lor din secolele XV-XVI, se remarcă la 1- 1,07- 1, 1 O 
m faţă de nivelul pardoselei de gresie. În naos şi pronaos, din acest 
nivel pornesc gropile bordeielor notate de noi B.I. ş i B.111 . Acest nivel 
de pietriş pare să fi fost rezultatul unei viituri a Dâmboviţe i, urmată de 
o retragere rapidă. 

În contextul săpăturii noastre , nivelul de că l care din secolele 
XV-XVI , stratul de pietri ş, este străpuns numai de trei ori: B.I. ; B.111. ; 
B IV. Locuinţele nu sunt prea dese, ceea ce poate fi o dovadă că 
săpătura noastră a dezvelit periferia vestică a aşezării . Nucleul ei era, 
de bună seamă, mai la est 94

• B.I. este o locuinţă patrulateră având 
co lţurile rotunjite. Groapa se adânceşte 0,57- 0,62 m în raport ~u 
stratul de pietri ş. Spre vest prezintă un gârlici de 0,60 m lungime. ln 
cele trei bordeie, ceramica este extrem de fragmentată ceea ce poate 
constitui o dovadă că părăsirea locuinţelor s-a făcut după evacuarea 
întregului inventar. Regi stru l fo rm elor preze ntate în B. I. , după 
fragmentele descoperite cuprinde: 

- oale-căn i cu smalţ gros, de culoare verde-oliv; 
- farfurii cu smalţ gros, galben-maroniu, având pe margine linii 

sgrafitate şi uşoare alveole, unele dintre acestea au un decor spiralic, 
sgrafitat, acoperit cu smalţ multicolor. Pe locul spiralelor culoarea este 
mai închisă. Culorile preferate par să fi fost galben şi verzui ; 

- fragmente ale unor farfu rii cu ştandring având două perforaţii 
pentru suspendare . Ca decor, acestea au smalţ verde gros, sticlos; 

- un fragment dintr-o oală de uz comun cu gura de aspect relativ 
ci lindri c şi buza subţ i ată, dreaptă, având cane luri la exterior. 
exemplarul se aseamănă, cu piese de ace l aş i tip găs ite la Curtea 
Veche într-o groapă, alături de o monedă din primii ani ai secolului al 
XVI- iea; 

"' Ibidem. 

Ope raţiuni de descoperire a celui de-al doilea rând de morminte, mai vechi. 
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- exemplarele de cahle, deosebit de interesante, de diverse tipuri: 
1. cu chipul cavalerului acoperit cu smalţ galben maroniu; 
2. cu reprezentarea cavalerulu i, în relief, acoperit cu smalţ 

multicolor; 
3. un fragment înfăţişează piciorul unui cal. 
- ceramica de import este reprezentată prin câteva fragmente de 

ceşcuţe, lu crate în Orient (lznik), decorate cu motive florale, 
.multicolore, detabile în sec. XVI. 

Din umplutura bordeiului B.I., remarcăm mulţimea scoici lor, pe care 
locuitorii le mâncau. Scoicil e erau scoase, probabil, chiar din 
Dâmboviţa, sau din Gârliţa , sau chiar din apropiatul lac al Postăvari lor . 
Sunt scoici albe, nu prea mari , de aspect aproape circular. 

Cea de-a doua l ocuinţă databilă în sec. XV-XVI a fost notată B.111. 
fiind situată câţ iva metri la est de B.I. Din inventarul său ceramic 
reţi nem fragmentele de ceşcuţe şi vase orientale cu decor floral , 
multicolor, databile în secolul al XVI-iea. 

Spre vest , în apropierea B.IV, stratul de locuire anterior primei 
construcţ ii de zid este mai slab marcat. cu materiale arheologice . 
Nivelu l măsoară cca. 0,40 m, având la partea inferioară stratul de 
pi etriş, remarcat ş i în zona din interiorul bisericii. Aşa cum apare, în 
partea de vest a bisericii , nive lul corespunzând în mare secolelor 
XV-XVII , este unitar şi nu permite distingerea unor faze distincte 
pentru secolele XV-XVI şi pentru secolele XVI-XVII. B .IV a fost 
dezvelit la cca 6 m vest de pridvorul bisericii . Este o l ocuinţă de mari 
dimensiuni (5, 1 O m în secţiunea noastră). Pe latura de vest , opusă 
gârliciu lui , locuinţa prezintă o porţiune de 0,70 m pământ cruţat la 
săpare. Este vorba de o l av iţă pentru dorm it. Umplutura B.IV se 
deosebeşte net de nisipul în care se adânceşte groapa bordeiului . Din 
inventarul extrem de mărunt se disting farfurii le cu inel de susţi nere şi 
decor policrom aşternut deasupra unui desen sgrafitat. Smalţul folosit 
este gros, sticlos, galben şi verde. Cele mai multe din oalele găsite în 
B.IV nu sunt smălţuite , dar nu lipsesc nici exemplare cu smalţ verde, 
gros la interior, sau numai cu picături de smalţ . Un ulcior, din care s-a 
păstrat numai o porţiune a gâtului, prezintă o strecurătoare pentru apă. 

Atât în cazu l B.I. cât ş i la B.IV., la partea superioară a umpluturii se 
distinge o lentilă de nisip. Probabil ea marchează o viitură a 
Dâmboviţei, petrecută după dezafectarea locui nţei . B.11. a fost surprins 
în zona naos-pronaos, suprapunându-se aproape perfect peste B.I. El 
se înscrie sub dunga de mortar ce marchează nivelul de construcţie al 
primului l ăcaş din zid. Situaţia întâlnită în cadrul B.l.- B.11 se prezintă ca 
o ci udată suprapunere a două locuinţe de dimensiuni sensibil egale, 
construite pe ace l aşi loc şi având exact acelaşi plan. Situaţia poate 
indica refacerea unei locuinţe , exact pe acelaşi loc, determinată şi de 
lunga funcţionare a acestei amenajări (sec. XV-XVII). Refacerea B.11 a 
intervenit după retragerea apelor Dâmboviţei, care au tasat umplutura 
B.I., aşternând deasupra o l entilă de nisip. Groapa bordeiului B.11 se 
distinge pe o adâncime ceva mai redusă decât B.I. , măsurând doar 
0,40-0,50 m. În umplutură au fost observaţi câţiva bulgări de ch irpic 
ş i pigmenţi de cărbune. I eşirea din funcţiune a l ocuinţei pare să se fi 
făcut în urma unui incendiu. O dungă de cenuşă şi cărbune aflată la 
partea de jos a bordeiului putea proveni din arderea acoperişu l ui. 

Inventarul este sărac. Ceramica cuprinde câteva fragmen te 
aparţinând unor exemplare de oale cu un decor com pus din benzi de 
linii de angobă albă . Gura unei asemenea oale este uşor evazată, 
databilă în secolele XVI-XVII. Un cuţit cu plăsele din os, complet 
mineralizat, înclină datarea în limitele acelu iaşi interval. 

Cele patru locuinţe din secolele XV-XVII se înscriu în seria mare, 
surpri nsă şi prin săpătu rile din zona blocului Turn - Gioconda -
Senat. Şi în campani ile trecute erau sesizate dimensiunile mari ale 
locuinţelor medievale semiîngropate şi faptu l că inventarul lor nu era 
prea bogat 95

. Se poate aprecia că sunt locuinţe ale mahalagii lor 
modeşti , de la periferia de vest a oraşulu i . Unii vor fi fost meşteşugari. 
Angajat în umplutura unui mormânt, aparţinând unei faze târzii , a fost 
găsită o frumoasă l upă m etalică, existentă în nivelul anterior 
mormântului deranjat de acesta. 

În S.11. asemenea amenajări n-au mai fost dezvelite. Este însă 
observab il nivelul de locuire gros - de circa 0,40 m - cu pământ 
cenuşi u , având şi unele lentile castanii, aflat sub nivelul de călcare al 
constructorilor, precum şi stratul de pietriş, cons,(derat de noi drept 
nivelul de călcare din secolul al XV-iea. 

96 Ibidem. 

Secţiunea longitudinală - vedere generală . 

Prima mare etapă de construcţie a unui complex de clădiri din 
cărăm idă ş i mortar la Sf. Spiridon Vechi s-a petrecut în veacu l al XVII 
I ea înainte d~ 1680. Foarte probabil această etapă a fost de o 
amploare comparabilă cu cea din secolul al XVIII -iea, dacă nu cumva 
a fost mai importantă. Se poate afirma că în această fază au fost 
construi te o, biserică de zid ş i mai multe c l ăd iri din ansamblu l 
mânăstiresc. ln ceea ce priveşte temein icia co n strucţiei , remarcăm şi 
faptul că zidurile construcţiilor din secolul al XVII-iea au o grosime (în 
medie O, 70 m) mai mare decât cea a ziduri lor etapei sec. XVIII (0,50 
m). La construcţie s-au folosit cărămizi cu dimensiunile de 0,'2.7 m x 
O, 14'2. m x 0,036 m (dar şi uşor diferite de aceste dimensiuni). 
Mortarul gros de 0,035 - 0,037 m este aşezat cu grijă în zidu l văzut. 
El umple perfect rosturile atât pe orizonta l ă cât şi pe vertica l ă. 
Mortarul folosit în zid ş i care· se regăseşte şi în profilurile secţiuni l or 
noastre are cuiburi de var nestins. Se distinge prin cu loarea sa de un 
alb lăptos, pronunţat. Atât în zona de est cât şi la vest de biserică, 
nivelul constructorilor porneşte de la decroşu l caracteristic al zidu lu i, 
pentru ca apoi să coboare puţin datorită tasării. Spre vest acest nivel 
coboară în pantă, cu înclinaţia de la est spre vest, către ceea ce va fi 
fost malul stâng al Dâmboviţei , în b~cla ce o înregistra râu l în aval de 
biserica Sf. Apostoli Petru ş i Pavel. ln zona de est, aşa cum a relevat
o secţiu nea S.I . est, absida altarului a fost faţetată în exterior, 
începând de la nive lul de căl care al constructori lor în sus . Spre 
interior, zidul absidei a fost gândit şi realizat circu lar. Fundaţia zidului 
este de aspect circular. Elevaţia prezintă, spre exterior, şapte faţete. 
Nivelul de călcare în curtea bisericii , în momentul primei construcţii de 
zid se afla la - 1, 1 O m faţă de ni ve lul asfaltului din t rotuarul 
contemporan . Sub această cotă, marcată şi în profil prin pigmenţi de 
mortar, urmează fundaţia din cărămidă cu mortar curs. Ea este 
adâncă de 1,06-1,08- 1, 1 O m. La partea de jos fundaţia se 
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adânceşte într-un pământ galben-nisipos. Poate tocmai din acest 
motiv, sub fundaţia de piatră, retraşi cu O, 18-0,20 m, faţă de 
marginea zidului, au fost observate urmele ţăruşilor de lemn groşi de 
0,07. Ei sunt bătuţi în pământ la o distanţă de O, 12-0, 17 m unul de 
altul. Sub fundaţii sunt cel puţin două rânduri de ţăruşi, aşezaţi la 
distanţe variabile între ei . 

Menţionăm că unul din elementele de sprijin ale datării primei 
construcţii de zid, în zona de est, este constituit din câteva fragmente ale 
unui vas de mari dimensiuni, smălţuite şi cu decor lipit, aplicat, în relief. 
Ac~ste fragmente se datează în mod obişnuit în secolul al XVII-iea. 

ln naos, nivelul de călcare al constructorilor bisericii de zid din 
secolul al XVII-iea este marcat la zidul dintre noas şi pronaos printr-un 
decroş, căruia îi corespund în profil o dungă de mortar şi cloţuri de 
cărămidă, de aspect arcuit, constituind o dovadă că acesta nu putea fi 
nivelul peste care se aşternea pardoseala. Dunga de mortar este 
sesizabilă pe întreaga lungime a secţiunii, până la altar, unde pătrunde 
0,08 m sub nivelul pardoselei de piatră al acestuia. 

Aşa cum am spus, nu acesta era nivelul peste care se aşternea 
pardoseala. La săparea şanţurilor de fundaţie, în pământul nisipos a 
fost remarcată umezeala puternică din solul malului stâng al 
Dâmboviţei. Din acest motiv, funcţionarea bisericii a fost gândită cu o 
pardoseală ridicată deasupra nivelului constructorilor, cu cel puţin 20 
cm, trecând peste coama zidului ce desparte naosul de pronaos. La 
acest raţionament ne conduce şi faptul că la zidul menţionat nu sunt 
indicii ale unei uşi sau prag . 

Socotim că încă de la săparea şanţurilor pentru fundaţii , pământul 
scos din săpătură a fost nivelat în interior, în aşa fel încât nivelul de 
funcţionare al bisericii era mai sus decât nivelul de construcţie marcat 
de dunga cu materiale de construcţie. Acest pământ nivelat primea 
apoi pardoseala. Zidul de vest al pronaosului se înalţă cu 0,33 m 
deasupra decroşului marcând nivelul de călcare al constructorilor, 
indicând faptul că pardoseala putea fi aşezată doar deasupra acestei 
cote. Chiar şi golul uşii de la intrare era prevăzut , în cazul bisericii 
iniţiale din secolul al XVII-iea, cu O, 15-0,25 m deasupra nivelului de 
construcţie. Uşa avea iniţial dimensiuni mici , necesitând o serioasă 
l ărgi re în secolul al XVIII-iea. Zidul dintre naos şi pronaos, puternic 
fisurat, încă din vechime, prin tasare, se surprinde chiar sub nivelul chapei 
cu pietriş de sub gresia actuală . Chapa măsoară 0,07 m-0, 15m . 
Remarcăm faptul că zidul din secolul al XVII-iea nu este exact pe axul 
actualei gâtuituri dintre naos şi pronaos ci cu câţiva cm mai la vest. 
Fundaţia cu mortar curs măsoară aici 1, 18-1,21 m. Şi aici, la partea 
de jos, au fost observate golurile ţăruşilor de lemn aşezate la 
O, 18-0,26 m unul de celălalt. Remarcăm şi faptul că în fundaţie z.idul 
se îngroaşe, evazându-se la partea exterioară, spre vest. Zidul de vest 
al pronaosului ajunge astfel la -1 ,60 m faţă de pardoseala din ultima 
perioadă de funcţionare a bisericii (2,40 m în raport cu wagrissul 
marcat). Sub zidul dintre pronaos şi pridvor la O, 12 m-0, 15 m faţă de 
marginea zidului, se găsesc urmele ţăruşilor din lemn dispuşi la 
O, 18-0,20 m unul de altul. 

Confirmând cele intuite de profesorul arhitect Grigore Ionescu, în 
partea de nord a pronaosului, la 2,02 m faţă de zidul nordic extins al 
acestuia, sub chapa de beton a fost dezvelit zidul nordic al pronaosului 
restrâns, aparţinând bisericii din secolul al XVII-iea. Spre exterior (spre 
nord) deasupra decroşului specific nivelului de călcare din curte, pe 
cca 0 ,20 mp, se mai păstra vechea tencuială exterioară a zidului cu 
mortar bogat, ?e var, alb. Situaţia descrisă se repetă în partea de sud 
a pronaosului. ln sprijinul datărilor făcute de noi, amintim că în zona de 
nord, în exteriorul vechii biserici, la nivelul de călcare al constructorilor 
şi sub acesta, au fost observate mai multe fragmente ceramice, 
smălţuite cu verde şi galben, peste un decor în relief (un ciorchine). 
Fragmentele sunt databile astfel în secolul al XVII-iea. 

Se poate afirma cu certitudine, astăzi, că biserica din secolul al 
XVII-iea măsura, la nivelul pronaosului, pe direcţia nord-sud, 5,60 m la 
exterior. Dacă socotim pentru cele două ziduri o grosime de cca. 1 ,40 
m, putem afirma că la interior, biserica nu depăşea o lărgime de cca 
4,20 m. " 

Zidul de vest al pridvorului are în exterior un decroş pronunţat, de 
cca. 0 ,20 m, asemănător unei trepte. Acesta este nivelul de călcare al 
constructorilor. Nivelul de călcare în curte. În profilul secţiunii, 
detaliului din zidărie îi corespunde o dungă groasă de mortar ce s-a 
răspândit în toată curtea. La acest zid, prin lărgirea şanţurilor de 
fundaţie la gură şi la aproape toate zidurile rămânem cu impresia că 
zidarul vedea şi următoarele două-trei rânduri de cărămizi de sub 
nivelul pe care-l marca printr-un ieşind decroşat. 
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În raport cu nivelul de construcţie, fundaţia cu mortar curs se 
adânceşte în pământ 1, 10-1, 16 la interior şi 1,06-1,18 m la exterior. 
La partea de jos a fundaţiei, retrase cu O, 12 m faţă de marginea 
zidului spre interior şi cu O, 18 m spre exterior, s-au putut observa 
două rânduri de goluri ale ţăruşilor din lemn ce s usţineau fundaţia, 
Aceştia erau atât rotunzi cât şi patrulateri. Spre interior între ţăruşi, 
intervalul este de O, 13 m, iar spre exterior de 0,30 m. S-ar părea că 
baterea acestora nu a comportat o ordine strictă. Ba chiar, bănuim că 
au fost bătuţi de mai mulţi indivizi . 

Aşa cum o relevă săpătura arheologică, în faţada de vest a bisericii, 
a existat iniţial tradiţionala intrare, prevăzută cu câteva trepte din 
piatră. Aşa cum se distinge, până la actuala cotă a zidului (+ 0,50 m 
faţă de nivelul exterior din curte), funcţionau două asemenea trepte 
din piatră . Una se mai păstrează, spartă, încastrată în zidărie. Cea de a 
doua a fost scoasă, în zidărie păstrându-se doar golul în care se 
sprijinea colţul treptei de piatră. Prima treaptă se află cu partea 
inferioară cu exact grosimea unei cărămizi mai sus decât nivelul de 
călcare din curte. Treapta are o înălţime de O, 14 m, cea de a doua 
treaptă (?e fapt amprenta ei în zidul de sprijin) măsoară 0,21 m în 
înălţime. ln acest gol se includ şi mortarul şi eventualele pene pentru 
fixarea treptei. 

Biserica din secolul al XVII-iea dispunea de toate compartimentele, 
dimensiunile acestora fiind mult comprimate. Din acest punct de 
vedere , pridvorul vechi măsura numai 2, 1 O m pe axa est-vest şi aşa 
cum am mai spus 5,60 m la exterior pe axa nord-sud . Decopertarea 
zidurilor bisericii pe întreaga suprafaţă permite , astăzi, intuirea 
adaosului pridvorului supralărgit în secolul al XVIII-iea. Pridvorul vechi 
din secolul al XVII-iea se distinge şi prin grosimea mai mare a zidăriei 
(0,70 m) , în timp ce adaosul supralărgit are zidul de 0,50 m. 

Aşa cum o demonstrează cercetarea arheologică la 13,60 m 
vest-sud-vest de biserică, încă din faza celei mai vechi biserici de zid 
au existat unele construcţii anexă, poate chiar un han . Dincolo de ele 
curtea largă înclinată, în pantă , spre vest-sud-vest atingea sinuosul 
curs al Dâmboviţei. Existenţa acestora îi va fi inspirat Patriarhului 
Silvestru, în secolul al XVIII-iea, ideea hanului. 

Menţionăm aici şi faptul că între biserică şi clădirile anexă, în curte, 
stratul de mortar se înscrie ca un pavaj alb cu grosimi de 
0,03-0,04-0,05 m, având în unele porţiuni O, 1 O m-0, 13 m. Acest 

· nivel atinge zidul dinspre curte exact la ieşindul decroşat marcând 
nivelul de construcţie, deasupra căruia zidul are aspectul frumos de 
elevaţie. El se regăseşte şi în interiorul clădirilor de locuit, sub 
pavimentul de cărămidă al încăperii. Dintre acestea, la singura 
încăpere surprinsă prin secţiunea S.I. se impune remarcată mărimea ei 
deosebită . · 

O simplă comparaţie a materialelor de construcţie din zidul bisericii 
din secolul al XVII-iea cu cel din construcţia de la vest de biserică, 
permite constatarea identităţii . 

Dintre materialele arheologice care ar putea sprijini datarea 
construcţiei în secolul al XVII-iea, menţionăm căniţele cu corpul 
tronconic la partea inferioară , având baza restrânsă ş i înaltă, 
asemănătoare unui picior. Asemenea piese se _ datează la Bucureşti în 
veacul al XVII-iea. Clădiri de aceeaşi factură se surprind şi spre sud, la 
6, 1 O m de pronaosul vechi al bisericii din secolul al XVII-iea. 
Apropierea aceasta foarte mare de bi se rică ar putea sugera chiar 
casele egumeneşti menţionate în documente. Încăperea suprinsă în S. 
li sud, aparţinând clădirilor de pe aripa de sud a hanului a permis 
observaţia că zidurile erau tencuite spre interior, cu un mortar gălbui. 
Din nefericire, spaţiul afectat săpăturii şi zidăria încăperii au fost 
afectate de existenţa unei conducte de apă, care ne-a produs mai 
multe probleme insurmontabile . 

Încă din faza primei biserici din zid, existenţa unei alte faze în care 
biserica să fi fost din lemn, neconfirmându-se în jurul lăcaşului, s-au 
practicat curent înhumări. Gropile mormintelor din această fază au fost 
_:;urprinse atât spre nord şi sud, cât şi spre est. Spre vest, ele lipsesc. 
ln partea de est a bisericii, spaţiul afectat săpăturii, din imediata 
apropiere a zidului altarului, nu a permis dezvelirea unor înhumări în 
poziţie clară, nederanjată. Se remarcă aglomeraţia specifică apropierii 
de zid şi existenţa unor reînhumări care au agitat situaţia stratigrafică. 

Spre nord mormântul notat M. 8, aflat în curtea veche a biserici i, a 
fost dezvelit de noi între zidul de nord al vechiului pronaos ş i zidul 
pronaosului extins. El este suprapus de zidul dintre pronaosul şi 
pridvorul extins în veacul al XVIII-iea. O situaţie similară a fost 
observată şi spre sud, unde mormintele: M. 9, M. 10, M. 11 sunt 
tăiate de zidul pronaos-pridvor extins. La rândul lor, mormintele : M. 
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Zidul dinspre curte al aripii de vest a hanului Sf. Spiridon Vechi 

Biserica Sf. Spiridon Vechi la încheierea cercetărilor arheologice 

.;.....1 

12, M. 13 se surprind în intervalul dint re zidu l sudic al vechiu lu i 
pronaos ş i cel extins. 

M. 13 este tăi at de fundaţ ia zidului de sud al pronaosului extins. 
Mormântul M. 12, aflat altă dată în partea de sud a cu rţ ii , a fost 
dezvelit în pronaosul extins. Alături se afla ş i o reînhumare; o cruce de 
pi atră a însoţit mormântul cât t imp pronaosul a fost restrâns. Atunci 
când biserica a fost l ărg ită , o bucată din curte a devenit pronaos, iar 
crucea a fost retezată până la nivelul pardoselei amenajate în secolul 
al XVIII - iea„ Câteva fragmente de li tere săpate în piat ra cruci i nu 
permit o descifrare a înscrisului . 

Cel de-al. doilea mare moment constructiv de la Sf . Spiridon Vechi 
este, indiscutabi l, legat de momentul ctitori ei lui Constantin Vodă 
Mavrocordat din anii 17 46- 17 48. Aşa cum o re l evă săpătura, în 
momentul în care s-a realizat domneasca ctitorie, s-au folos it zidăriile 
biserici i anterioare. Este greu de precizat , acum, dacă această bise rică 
era i eş ită din fu ncţiune, tot aşa de greu cât este să precizăm până la 
ce nivel se vor fi rid icat zidurile sale atunci. Cu s ig u ranţă în anumite 
porţiuni la întâlnirea absidelor cu pronaosul extins, ziduri le vechi 
depăşeau în înălţime actuala s itu aţi e, l ăsând să se vadă tencu iala 
veche de pe abside acoperită de zidăria pronaosului extins. 

În noua fază, nivelul de călcare în curte, la est de absida altarului , 
se distinge cu 0,45 m mai sus decât cel al fazei anterioare. El este 
marcat de o nouă dungă de mortar aflată la - 0 ,36 m faţă de nivelu l 
asfaltulu i din trotuarul contemporan. La zid, se pare că amenajarea 
noului nivel a dus ş i la cioplirea unui brâu pe care l-a avut biserica 
veche. 

Până în utimul moment al funcţionări i bisericii , în altar se afla o 
d uşumea de scândură peste un strat de pământ. Sub acest strat de 
pământ , pe cei 3 ,40 m cât măsoară pe axa est-vest altarul , a fost 
descope rită o pardoseală din p i atră . Ea este astăzi denive lată ş i spartă 
pe alocuri. A fost real izată din dale de gresie ş i calcar de formă relativ 
pătrată cu latura de 0,90 m. Pe locul Sfintei Mese se află un gol de 
0 ,80/ 0 ,70 m. Deranjat, în apropiere, a fost găs it un bloc de piatră de 
0,65 m x 0,65 m ş i grosimea de 0 ,20 m. La centru acesta prezenta o 
gaură pentru un bolţ metalic acoperită cu mortar alb (0 ,05 m). Una din 
feţe l e blocului din p i atră este ş l efuită, ceal a l tă nu este ş l efuită. 
Socotim că aceasta este talpa pi ciorului Sfintei Mese. Pe ea se 
citeşte amprenta picioru lui de pi atră, un patrulater cu latu rile de 
0 ,405 m/ 0,400 m. 

La l u c răril e din 17 46-17 4 7 , în inte riorul bisericii nivelul a fost 
coborât sub nivelul de funcţionare anteri oară a bise ricii, procedându-

,.· -... · 

se la o răzu i re a terenului, până la o cotă superioară totuşi nivelului de 
că l care al constructoru lui din secolul al XVII- iea. Mai simplu spus, 
credem că în t impul acestei etape de construcţie , vechea pardoseal ă, 
probabil denive l ată, prin tasare a fost demontată ş i înlocu ită cu o alta, 
aşezată foarte probabil la aceeaş i cotă. În altar dalajul din piatră s-a 
păstrat până la no i, identificându-se cu nive lu l de fun cţi o n are al 
bisericii din secolul al XVIII - iea. 

În naos, partea de jos a chapei de beton, susţinând gresia ultimei 
faze a conservat numai un strat subţire de resturi anterioare, datat cu 
o monedă în secolul al XVIII- iea. 

Foarte probabil, pardoseala din naosul ş i pronaosul sec . XVII I-XIX 
se af la cu cca 0 ,06 m-0 ,07 m mai jos decât nivelul dalelor din piatră 

din altar, trecând peste coama zidului dintre naos ş i pronaos, chiar pe 
deasupra zidărie i . Socotim aşadar că o pardoseală asemănătoare celei 
di n altar va fi fost aşte rnută ş i în restul bise ric ii , după l ărg i rea 
pronaosului . La această aprec iere ne înd eamnă ş i observarea 
resturilor celor două dale de aceeaş i factu ră, păstrate în porţi unil e 
supra lărg ite ale pronaosului. 

Pe zidul dintre naos ş i pronaos, la 1 ,27 m de axul biseri cii , se 
găsesc câteva cărămizi aşezate pe un pat gros de mortar. Acestea ar 
putea marca locul uneia din cele două coloane ce despărţeau naosul 
de pronaos . Pardoseala trecea pe deasupra acestui zid , fiind mai sus 
decât nive lu l de călcare al constructorilor cu cca O, 17 m- 0 ,225 m. 

La bise rică cel mai mare volum de l u c rări se va f i desfăşu rat în 
17 46-17 4 7 în pronaosul şi pridvoru l bisericii . 

Aici lucrări l e au cuprins o gamă largă mergând de la demantelarea 
vechiului pronaos, răzuirea şi amenajarea terenului din curte, până la 
fo nd area, zid irea şi org ani zarea su pras tru cturi i ce lor d o u ă 

compartimente (pronaos ş i pridvor) , care au fost amplu transformate. 
Noile ziduri de nord ş i sud ale pronaosului sup ra lărgit au orientarea 
est-vest , fără vreo abatere, conform bu so lei. Este o dovadă că 
trasarea şanţului de fu nd aţ ie pentru ziduri s-a făcut cu ri goare, la 
mijlocul p rimăve rii . Au fost poate doar puţin mai scurte decât era 
necesar pentru a întâlni prelungirea zidu lui de vest al pronaosului. 
Acesta este dezaxat până la întâlnirea pronaosului vechi în zona 
nord ică, pentru ca apoi spre sud să rev i nă la direcţia firească. 

Materialu l folosit la amplele prefaceri este ceva mai slab decât cel 
din secolul al XVII- iea, conţinând ş i destul de mult nisip . Cărămizi l e 
sunt deosebite având dimensiuni de 0,25 x O, 125 x 0 ,04 m. O anal iză 
superfi cia lă a mortaru lui folos it la extinderi le laterale ale pronaosului 
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lasă impresia asemănării sale cu cel folosit la construcţia bisericii 
Chiajna - Giuleşti. Şi maniera de lucru pare asemănătoare . 

O modificare a comportat-o şi uşa de intrare. 
Atunci când domnescului lăcaş i-a fost ataşată pisania în greceşte 

şi arăbeşte , montată în ancadramentul sculptat din piatră calcaroasă, 
vechea uşă a bisericii era de dimensiuni reduse; a fost necesară 
spargerea zidului lateral pentru a se încastra ancadramentul nou. 
Intervenţia la zidul vechi s-a produs atât către exterior , pentru 
ancadrament, cât şi la interior pentru stâlpul uşii. Partea de jos a 
ancadramentului, de o parte şi de alta a uşii , a rămas la locul său, în 
1987, prinsă în zidăria în care a fost împănată, în mortarul specific 
momentului 17 46-17 4 7. 

O informaţie interesantă a fost desprinsă prin observaţiile din zona 
de la est de altar, dar şi la vest de biserică , ba chiar şi în zona hanului. 
Mulţimea olanelor observate la nivelul de călcare al lucrărilor din 
17 46-17 4 7 impun concluzia că pentru acoperişul construcţiilor în 
acest moment s-au folosit olanele din lut ars. 

La vest de biserică şi chiar şi la sud , în curte, nivelul de călcare 
specific lucrărilor din secolul al XVIII-iea este destul de apropiat celui 
din secolul al XVII-iea, spre deosebire de situaţia din partea de est a 
cu1ii . 

ln ceea ce priveşte lucrările la ceea ce s-a numit hanul Sf. Spiridon 
Vechi, arheologic constatăm o serie de intervenţii. t';Ju putem aprecia 
amploarea lucrărilor, dar credem că şi aici au fost folosite construcţiile 
anterioare. Foarte probabil , lucrările din anii 1747- 1748 să fi constat 
doar în asamblarea clădirilor anterioare într-un ansamblu unitar. În 
acest sens ar putea pleda şi grosimile diferite cu care sunt desenate 
construcţiile hanului în planul executat de maiorul Rudolf Borroczyn 96 

în 1852. Săpătura efectuată nu a avut un caracter exhaustiv, dar 
putem aprecia că lucrările din cadrul hanului au cunoscut o amploare 
mai mare decât cele efectuate la biserică. 

Se vor fi desfăşurat lucrări de construcţie între clădirile existente. 
S-au compartimentat spaţiile largi ale prăvăliilor fazei anterioare, aşa 
cum ne-o dezvăluie situaţia observată în S.I. Vest. Şi de bună seamă 
se va fi organizat o nouă suprastructură şi un nou acoperiş. Câteva 
cuie de O, 135 m, O, 145 m ş i O, 19 m pot constitui o indicaţie asupra 
dim,ensiunilor bârnelor folosite la construcţia hanului. 

lncăperea dezvelită în S.I. Vest, compartimentată printr-un 
rudiment de zid fără fundaţie, făcea partea din suita prăvăliilor de pe 
latura de vest a hanului , prăvălii lipsite de pivniţe . Săpătura noastră a 
reuşit să dezvelească o singură încăpere . Altele vor fi dezvelite , 
probabil , cu prilejul diverselor lucrări în str. Operetei. 

Având în vedere vechiul curs al Dâmboviţei, în bucla dinspre 
vest-sud-vest, precum şi faptul că hanul era asamblarea mai multo·r 
clădiri preexistente, zidăriile sale şi planul nu se desenau clasic , cu o 
formă patrulateră având acelaşi ax cu biserica, aşezată, de obicei, la 
centru. O confirmare a observaţiilor ne este oferită de desenul din 
planul Borroczyn. Şi observaţia că hanul avea o extindere mai mare pe 
latura de vest până la cursul Dâmboviţei, în raport cu ceea ce 
constituia partea de sud a curţii, trebuie menţionată . Spre sud de 
biserica extinsă în secolul al XVIII-iea la numai 3,70-3 ,80 m de zidul 
pronaosului extins se afla zidul unei clădiri din etapa anterioară făcând 
parte probabil din han. 

Lucrările din secolul al XVIII-iea n-au deranjat desfăşurarea 
obişnuită a practicilor de cult. Vechiul cimitir a primit în continuare 
trupurile celor decedaţi şi a continuat aşa până dincolo de mijlocul 
secolului al XIX-iea, posibilitatea distingerii etapei căreia îi aparţin fiind 
anevoioasă . 

Din seria mormintelor practicate de-a lungul sec . XVIII-XIX 
menţionăm : 

M. 4; M. 5, M. 6; reînhumarea R. 1, descoperite în pridvor, precum 
şi seria mormintelor de copii M. 1, M. 2, M. 3 din pronaos. 

Atunci când au fost practicate M. 4~ M. 5 ; M. 6, pridvorul era deja 
ocupat de morminte ale etapei anterioare, despre care nu se mai ştia 
şi pe care le-au deranjat, adunându-le uneori osemintele, pe care le
au depus alături de mormântul amenajat. 

Inventarul funerar este extrem de sărac . El se reduce la o monedă 
complet mineralizată, ilizibilă . Această situaţie este o dovadă că 
mormintele aparţin monahilor, dar lipsesc cărămizile de căpătâi . Mai 
remarcăm şi faptul că atunci când s-au săpat gropile mormintelor 

00 Al. Busuioceanu, op. cit„ p. 125. 
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M. 4, M. 5, au fost sparte şi s-au angajat în pământul de umplutură 
bucăţi dintr-o pardoseală, cu dale din piatră asemănătoare celor din altar. 

Din momentul reconstruirii bisericii în 1746-174 7 şi până la 
dispariţia ei au mq.i fost întreprinse în câteva rânduri lucrări de reparaţii, 
urmare a unor avarii suferite de monument. 

În săpătură au putut fi observate asemenea momente , dar 
amploarea lor a fost puţin semnificativă. Mai importante par să fi fost 
lucrările impuse ansamblului după cutremurul din 1838. 

În S. I Est, în zidul absidei altarului , se remarcă după o etapă de 
avarie, un nivel de reparaţii aflat la 0 ,21 m faţă de nivelul construcţiei 
din 17 46-17 4 7. Lucrările se vor fi finalizat prin tencuirea exteriorului 
bisericii . Că nivelul tencuielilor aparţine lucrărilor desfăşurate în 
1838-1839 o probează şi existenţa în imediata apropiere, la acelaşi 
nivel, a unu~ fragment dintr-o cruce cu inscripţie grecească, purtând 
data 1856. ln acest nivel de lucrări au putut fi observate foarte rnulte 
bucăţi din olanele acoperişului, ceea ce poate sugera mari 
transformări în suprastructura edificiului. 

De remarcat este şi faptul că în partea de est a curţii, în 
succesiunea nivelurilor corespunzând acumulărilor fireşti de depuneri 
din curte , n-a fost observat nici un strat de pământ purtat, care să 
poată fi identificat cu o nivelare a pământului rezultat din săparea 
noului canal al Dâmboviţei . La interior acest lucru nu comportă o 
discuţie , dar situaţia a fost verificată cu acelaşi rezultat şi în zona de 
vest. 

Biserica, în ansamblu, a comportat extrem de puţine transformări 
din 17 4 7 până în secolul al XX-iea. Arheologic dispariţia turlei nu 
poate fi sesizată . Doar renunţarea la pardoseala veche este o realitate 
pe care o constatăm arheologic. Şi aceasta s-a produs târziu în 
secolul nostru . Tot atunci în altar, peste pardoseala din dale de piatră 
s-a aşezat un strat de pământ nivelator (0,07 m-0, 18 m) deasupra 
căruia s-a aşezat o duşumea din scândură . Vechea pardoseală de 
piatră a rămas nederanjată în altar. Nu aceeaşi a fost situaţia în restul 
bisericii. Amenajarea duşumelei de scândură şi gresia din rest au 
impus şi refixarea catapetesmei sub care s-au găsit mulţime de 
monede din perioada 1930-1980, când se vor fi făcut şi aceste 
amenajări . 

Până după mijlocul secolului al XIX- iea, în biserică şi în jur s-au 
practicat înmormântări . O serie de trei copii notaţi de noi M. 1, M. 2, 
M. 3 au fost dezveliţi în pronaosul bisericii, acolo unde şi ultima 
pardoseală de gresie prezenta o înclinare. Sunt copii botezaţi, înhumaţi 
normal , în sicrie de lemn, purtând o îmbrăcăminte din materiale 
aproape identice. Vârsta celor trei copii se înscrie la distanţa potrivită 
pentru trei naşteri suq:esive. Orientarea conform busolei este identică. 
Inventarul este sărac . La M. 1 menţionăm urmele unui acoperământ 
cu fir pentru cap, şi două verigi simple de sârmă drept cercei . La M. 2 
alături de urmele unui acoperământ pentru cap, cu ciucuri, dintr-un 
material identic cu M. 1 . , mai menţionăm o rochie până aproape de 
glezne . La M. 3 . reţinem un acoperământ pentru cap, dintr-un 
material cu fir - probabil maramă - iar în zona. temporalului stânga un 
ac din bronz pentru prins marama. Cei trei copii , înhumaţi în pronaos 
aparţin familiei unuia din binefăcătorii bisericii. Moartea a intervenit la 
toţi trei în acelaşi timp sau la intervale apropiate de timp. Sicriele au 
fost drapate cu o pânză prinsă cu ţintişoare având floarea ştanţată cu 
un motiv stelar. Moartea pare să se fi petrecut în urma unei epidemii. 
Înhumările au fost practicate într-un moment în care la biserică se 
desfăşurau lucrări de reparaţii . În pământul de umplutură au fost 
remarcate numeroase fragmente de tencuială cu urme de pictură şi 
fragmente de cărămizi mânjite cu mortar. Observaţii asemănătoare au 
fost efectuate şi în pridvor la M. 4, M. 5, care au deranjat şi morminte 
mai vechi . Dincolo de axul bisericii , spre nord în pronaos, a fost 
dezvelit M. 7; lipsit de inventar, şi la acesta remarcăm doar bucăţile de 
tencuială cu pictură angajate în umplutură. 

Grupul mormintelor menţionate aparţine fazei târzii . 
Gropile în cazurile M. 1, M. 2, M. 3, M. 4, M. 5 , M. 7 sunt 

suprapuse doar de chapa din beton a pardoselei din gresie. Toate pot 
fi contemporane lucrărilor din 1838-1839. Ultimele înhumări se vor fi 
practicat aici până la mijlocul secolului al XIX-iea, atunci când au fost 
organizate şi primele cimitire exterioare ale oraşului . Cea mai nouă 
înhumare, în acest context, se dovedeşte a fi cea efectuată lângă zidul 
altarului, la est purtând şi azi o bucată dintr-o cruce de piatră cu 
înscrisul grecesc şi data 1856. 
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Şi în cazul stratigrafiei din zona hanului, pentru lunga perioadă de 
funcţionare, distingem unele intervenţii de mai mică amploare, 
practicate în secolul al XIX-iea, urmare a unor incendii. Cu toate 
acestea hanul a funcţionat până în a doua jumătatea a secolului al 
XIX-iea , când a fost demolat , zidurile bătrâne ameninţând cu 
prăbuşirea, iar necesităţile urbanistice de după canalizarea Dâmboviţei 
au cerut acest lucru . Demolarea s-a produs după evacuarea 
inventarului, reflectând ultima perioadă de funcţionare . Doar sporadic 
au mai rămas câteva obiecte (foarfece din sec. XIX, farfurii executate 
de casa Lindner din Londra sau tigăi cu picioruşe din lut.). Din această 
ultimă perioadă de funcţionare a hanului menţionăm descoperirea la 
nivelul podelei a unui inel cu capetele verigii ajurate, lipite sub o cuşetă 
elipsoidală, în care, altădată, s-a aflat o piatră. Din nefericire piatra nu 
s-a păstrat până la noi. Este un inel îndelung purtat, dintr-un aliaj de 
bronz. Piesa se aseamănă altor exemplare databile în secolul al XIX
iea. Ceea ce pare să fi şubrezit cel mai mult construcţiile hanului, 
trebuie să fi fost inundaţiile Dâmboviţei . Interesant, înaintea demolării, 
o asemenea viitură a adus până în clădirile hanului o mare cantitate de 
nisip fin, aluvionar. Depunerea nu a depă$it încăperile hanului, nefiind 
observată în curte. Ar putea fi vorba de inundaţiile Dâmboviţei din 
1862-1864. 

La demolare, zidurile hanului au fost demontate până la nivelul de 
atunci de călcare, superior reparaţiilor din secolul al XIX-iea şi cu 1 ,04 
m deasupra nivelului iniţial din secolul al XVII-iea. 

Molozul rezultat (0,40 m-1 , 1 O m) a fost nivelat acoperind cioturile 
de ziduri cu 0,20-0,25 m de resturi. Materialul rezultat a fost nivelat 
mai ales la sud şi vest acolo unde şi terenul era în pantă. El nu a fost 
împins către biserică, unde nivelul de demolare al hanului este mai 
slab reprezentat. 

Putem conchide în acest moment că biserica n-a suferit o 
îngropare în urma lucrărilor de canalizare a Dâmboviţei. 

Nu· se poate observa pentru această perioadă un nivel de pământ 
purtat. Intrarea prin coborâre în biserică s-a datorat aşadar într-o mai 
mică măsură ridicării nivelului din curte prin demolarea hanului şi în 
principal creşterii fireşti a nivelului din curtea bisericii şi păstrării 
constante a nivelului interior. 

Cercetarea arheologică a dovedit cu claritate faptul că în cursul 
evenimentelor din secolul al XVII-iea şi până în 1987, nivelul de 
funcţionare, în interior, al bisericii a fost păstrat la aceeaşi cotă. Toate 
amenajările au căutat şi au reuşit să conserve nivelul interior, în aşa fel 
încât în profil nu poate fi identificat decât nivelul ultimului moment de 
funcţionare şi resturi ale momentului constructiv 17 46-17 4 7, aflate la 
o foarte mică diferenţă. Fiecare dezafectare a unei pardoseli a 
însemnat demontarea celei vechi şi aşternerea la aceeaşi cotă, după o 
prealabilă răzuire a celei noi. Şi astfel în timp ce în interior nivelul a 
rărT}aS acelaşi , în exterior, el a crescut permanent. 

ln aceste condiţii intrarea iniţială în biserică a funcţionat prin partea 
de vest ca la toate bisericile munteneşti din secolul al XVII-iea, 
folosindu-se un sistem de trepte, puţin mai lat decât golul intrării. 
Aceeaşi intrare şi probabil aceleaşi trepte au fost folosite şi în cadrul 
bisericii refăcute în 17 46-17 4 7 . Creşterile ulterioare de nivel n-au 
deranjat prea mult, până când adaosurile au devenit masive. 

O dată cu demolarea hanului, nivelul de călcare în curte crescuse, 
lângă biserică, cu 0,40 m, făcând inutile treptele, dar putem spune că 
şi după 1881 intrarea de vest mai putea fi folosită. 

Permanent, sau în orice caz din 17 46-17 4 7 accesul în biserică era 
posibil şi prin lateral prin arcada deschisă a pridvorului. Doar după 
1881 atunci când nivelul din curte a atins o înălţime mai mare decât 
intrarea în biserică s-a renunţat la intrarea pe la vest, neexistând 
suficient loc pentru amenajarea la interior a unor trepte de coborâre la 
nivelul pardoselei. Abia atunci (în secolul XX) s-a renunţat la intrarea 
prin f?-ţada de vest şi s-au amenajat trepte de coborâre dinspre nord şi 
sud . ln partea de sud terenul aflat şi acum într-o uşoară pantă nu 
necesita o asemenea amenajare, dar pentru echilibru s-a folosit 

· acelaşi sistem al treptelor. Aceasta a impus montarea în exterior a 
două trepte până la o platformă echilibrată cu nivelul de la nord, de la 
care se cobora în pridvor. 

O confirmare ne este oferită şi de observarea laturii de nord, unde 
vechea intrare era mult mai jos. Ea a fost umplută până la nivelul 
actual cu zidărie . Vechea intrare era însă mai largă decât treptele şi 
mai poate fi observată zidăria de umplutură pe care se sprijină treptele, 
realizată în secolul nostru , cu o cărămidă groasă şi ciment, materiale 
sp~cifice epocii contemporane. 

ln acest moment putem concluziona: 
Întregul ansamblu a cunoscut mai multe etape de construcţie ş i 

evoluţie: 
1. Prima este cea a lăcaşului amintit în 1680. Acestei faze îi 

aparţin aproape toate substructurile complexului. 
2 . Cea de-a doua este etapa ctitoriei mavrocordate din 

17 46-17 48. Ea a constat în supralărgirea pronaosului şi pridvorului 
bisericii şi asamblarea construcţiilor exisţente într-un ansamblu unitar. 

3. Cea de-a treia etapă mai importantă observată la biserică este 
chiar a lucrărilor din prima jumătate a secolului al XIX-iea cuprinzând 
pe cele efectuate după cutremurul din 1838. 

4 . Dezafectarea şi demolarea hanului efectuate în 1880-1881 . 
5. Demolarea bisericii în 1987. 
Socotim în această fază că vestigiile păstrate în pământ oferă 

suficiente detalii , pentru ca proiectata reconstrucţie să beneficieze de 
un suport ştiinţific solid . 

Reconstrucţia dorită de mulţimea locuitorilor din zonă este menită 
astfel să conserve şi să valorifice un fond patrimonial alcătuit atât din 
valoroasele vestigii ale lăcaşului, păstrate până acum acoperite cu 
pământ , cât şi elementele constructive recuperate în 1987. 

Pentru cetăţeanul pios , reconstrucţia bisericii Sf. Spiridon Vechi 
înseamnă restabilirea încrederii în capacitatea societăţii contemporane 
de a recunoaşte şi a soluţipna o mare nedreptate şi în acelaşi timp 
redobândirea unuia din locurile de tihnită meditaţie, de apropiere 
spirituală şi dialog cu însuşi Dumnezeu. 

Dar departe de a fi numai o restituire a unui monument, proiectata 
reconst~ucţie de la Sf. Spiridon Vechi va trebui să fie , pentru istoria 
viitoare, un îndemn la chibzuinţă, raţiune şi protecţie cu orice preţ a tot 
ceea ce vine dintr-un trecut aureolat de istorie. 
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