
OBSERVAŢII ARHEOLOGICE 
PRIVIND BISERICA SF. NICOLAE-ŞELARI* 

Biserica Sf. Nicolae-Şelari din Bucureşti , azi pe str. Blănari nr. 
16, este situată în centrul vechi al oraşului, nu departe de vechea 
curte domnească, în partea de nord-vest a acesteia. 

În această zonă, în veacul al XVII-iea, poate chiar mai înainte, 
se aşezaseră meşteşugarii şelari, a căror existenţă mai este 
amintită şi astăzi de strada purtând numele breslei, menţionată 
prima dată în secolul al XVII-iea 1• Tot aici, în veacul al XVII-iea, 
Colţea Doicescu 2 îşi avea întinse proprietăţi, cuprinse între 
aşe~ământul spitalicesc Colţea şi strada Blănari din zilele noastre. 

ln mahalaua Şelarilor a fost construită de timpuriu o biserică . Se 
menţionează faptul că biserica cu hramul Sf. Nicolae nu era biserica 
breslei şelarilor, numele său preluându-l pe cel al mahalalei în care 
a fost clădită 3 , fiind adesea numită Biserica Sf. Nicolae din Şelari . 

Mai dificil este de precizat momentul în care a fost ridicat pe 
acest loc primul edificiu de cult. S-a considerat, uneori, că 
momentului de avânt al construcţiilor de biserici, din timpul lui Matei 
Basarab, i-ar apa~ine şi prima biserică din Şelari 4 . 

La sfârşitul secolului trecut, G. I. lonescu-Gion apre~ia că 
prima biserică din lemn a fost ridicată în secolul al XVII-iea. ln anii 
următori aceasta era metoh al Mitropoliei 5 . 

Analiza documentelor ce menţionează atât de controversatul 
monument bucureştean conduce indubitabil spre concluzia că prima 
biserică, probabil din lemn, a fost făcută în secolul al XVII-iea. O 
biserică cu hramul Sf. Nicolae, în mahalaua şelarilor este menţionată, 
pentru prima dată, într-un document scris 6 la 27 aprilie 1664 fără ca 
actul să ne dezvăluie momentul construcţiei, cu siguranţă anterior. 

Existenţa acesteia este pusă , uneori, în legătură cu biserica 
Doamnei Ilinca, „ce se cheamă Sfete Nicolae", printre ctitori 
numărându-se astfel şi Doamna Ilinca, cea de-a doua soţie a lui 
Antonie Vodă din Popeşti 7 (1669-1672). La 1670, printre 
martorii unei afaceri funciare este amintit şi un „popa Şărban de la 
doamna". Dacă admitem că doamna Ilinca este ctitoră la Biserica 
Sf. Nicolae Şelari , atunci lăcaşul ar fi foarte important de remarcat , 
o ctitorie domnească, (unde la 1670 funcţiona un preot Şerban) 8 . 

• Comunicare expusă la cea de-a V-a ediţie a Colocviului Naţional ,Cotroceni 
în istorie", 20-23 iunie 1996. 

1 George D. Florescu, Din vechiul Bucureşti, Buc„ 1935, p. 175. 
2 Ibidem, p. 138. 
3 Nicolae Stoicescu, Repertoriul bibliografic al monumentelor feudale din 

Bucureşti, Ed. Acad„ Buc., 1961, p. 292; George D. Florescu, op. cit., p. 148. 
4 Nicolae Stoicescu, op. cit„ p. 11 . 
5 G. I. lonescu-Gion, Istoria Bucureştilor, Buc„ 1899, p. 148. 
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op. cit., p. 292. 
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ARISTIDE ŞTEFĂNESCU 

Menţionată de mai multe ori după aceea - 4 martie 1676 9, 

1677 10, 1678, noiembrie 26 11 - biserica a funcţionat, în prima sa 
înfăţişare, până spre sfârşitul secolului al XVII-iea. ' 

Pe la 1699-1700, Şerban Cantacuzino , fost mare paharnic, a 
construit în locul lăcaşului vechi din Şelari, un altul, de zid 12 . 

Conform pisaniei , alături de fostul mare paharnic, la construcţie s
au aflat şi Iorgu Stan Costea şi Apostol Lazo 13. Pomelnicul 
bisericii menţionează în detaliu că zidurile s-au făcut , cu cheltuiala 
negustorului Apostol Lazo şi ale soţiei sale Antiţa. Iorgu Stan 
Costea ar fi plătit zugrăveala bisericii, iar Şerban Cantacuzino ar fi 
făcut tâmpla şi icoanele 14 . La terminarea lucrărilor, în 1700, lăcaşul 
a primit şi o pisanie, azi dispărută, în care se menţiona: „Această 
sfântă şi dumnezeiască biserică întru care să prăzmuieşte Sf(ântul) 
Mare şi de minuni făcător Nicolae, este făcut~ de Şerban 
Cantacuzino biv vei paharnic, sin Drăghici Cantacuzino vei spătar, 
împreună cu Iorgu staroste (?) şi Apostol Lazar (?), spre slava lui 
Dumnezeu, pentru veşnica lui pomenire, a părinţilor , moşilor şi 
strămoşilor, în zilele luminatului domnului nostru Consţ_antin Basarab 
la anul de la zidirea lumei 7208 (1700) m(e)s(e)ta au.gust" 15 . 
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Uşoarele diferenţe între pisanie şi pomelnic au lăsat loc unor 
diverse aprecieri. Preotul Gheorghe Negulescu considera că în 1700 
s-a procedat la o reclădire al cărei autor a fost în principal negustorul 
Apostol Lazo şi soţia sa Antiţa; după m_oartea negustorului, văduva 
îngrijindu-se de zugrăvirea bisericii . ln acest context, Şerban 
Cantacuzino, paharnicul, ar fi dăruit numai tâmpla şi sfinţele icoane 16. 

Locul central din pisanie, faptul că fostul mare paharnic şi soţia 
sa Andreiana au vegheat peste timp şi au contribuit cu bani şi 
mulţime de odoare la această biserică 17, ca şi tradiţia, fac din 
Şerban Cantacuzino principalul ctitor al bisericii de zid din Şelari. 
Menţionăm în treacăt, anaforniţa dăruită în 1709, decembrie 20, 
Bisericii Sf. Nicolae de către Şerban Cantacuzino ajuns vei vornic 
şi soţia sa Andreiana 1s. 

La 4 decenii de la această a doua fază de existenţă a Bisericii 
Sf. Nicolae-Şelari, probabil în 17 42, lăcaşul a fost reparat 19. Noua 
inscripţie, retranscrisă cu vicii de unii istorici , pare să se refere la 
momentul construcţiei bisericii de zid . Asocierile anului 1742 cu 

9 Nicolae Stoicescu, op. cit., p. 292; cf. Acad. Rom„ CCCLXXIV/ 260. 
1° Constantin C. Giurescu, op. cit„ p. 89; George D. Florescu, op. cit„ p. 59. 
11 Nicolae Stoicescu, op. cit„ p. 292; cf. Acad. Rom„ CCCLXXIV/262. 
12 N. Iorga, Despre Cantacuzini, Buc„ Minerva, 1902, p. 111 . 
13 Dumitru Almaş, Panait I. Panait, Curtea Veche din Bucureşti, Ed. pi. 

Turism, Buc„ 1974, p. 102-103. 
14 Nicolae Stoicescu, op. cit„ p. 292- 293. 
15 Alexandru Elian şi colaboratori, Inscripţiile medievale ale României, I, Oraşul 

Bucureşti, Ed. Acad., Buc„ 1965, p. 431. 
l6 George D. Florescu, op. cit„ p. 59. 
17 Neculai Şandru, Vulturul Cantacuzin, Ed. Albatros, Buc., 1975, p. 
18 Alexandru Elian şi colaboratori, op. cit„ p. 431 . 
9 Nicolae Stoicescu, op. cit., p. 292; cf. Acad. Rom„ CCCLXXIV/ 260. 
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Şerban Cantacuzino biv vei paharnic 20 ş i anului 1744 cu ace l aşi 
ctitor 21 nu pot fi luate în consideraţ i e, deoarece paharnicul Şerban 
Cantacuzino era mort încă din 1709-171O 22 . 

Scoborâtoare din vech ii ctitori, Aniţa , fiica lui Radu Golescu, 
fost mare spătar, căsătorită Ştirbei, amintindu-l pe „moş ul ei" 
(bunicul) „pan Apostol" ca singur constructor al biserici i, închina la 
8 martie 1750 biserica, ~ cărei avere era nechibzuit gospodărită, 
mitropolitului Neofit 23. ln aceeaş i primăvară mitropolitul avea 
dorinţa „să facă mănăstirea slobodă biserica din Şelari ", cu han . În 
acest scop obţinuse la 6 aprilie 1750 de la Arghira, soţia 
răposatului medelnicer Gheorghe, georgian de origine, ca danie, 
moşia S l ăveş ti 24 . Cumpărătu ra mitropolitu lui Neofit , de la 
Smaranga Băl ăceanu , „pivniţe de piatră ş i case de piatră", pe un 
întins loc, a constituit nucleu l pl ăn uitulu i han 25. Acestea ş i altele 
sunt şi clăd iril e notate de cartografia din 3 aprilie 1799, drept 
casele făcute de popa Fiera, Zmaranda Băl ăceanu ş i alţii 26. 
Biserica ş i casele din jur erau văzute la 1789-1 791 de cartografii 
austrieci Ernst ş i Purcel ~ i notate cu roşu sub numărul „53" cu 
explicaţi a: „SCHELARY" 2 . 

La sfârş itul secolului al XVIII- iea, printre cei ce frecventau 
biserica Sf. Nicolae-Şelari se aflau mulţime de târgoveţ i , cele 72 
de pomelnice cu 1314 nume păstrate reflectând un mozaic etnic 
28. Faptul este explicabil prin apropierea l ăcaşului de centrul vechi 
al oraşu lui, devenit şi vatră comercial ă, ca ş i de marea uliţă a 
Lipscanilor. Aici veneau adesea ş i membrii ai vech ilor fam ilii 
boiereşti, ceea ce l-a determinat pe Nicolae Petru Mavrogheni 
Voievod, în februarie 1787, să- i acorde dreptul de a avea sobă. 

Alături de multe alte monumente ale oraşului, biserica Sf. 
Nicolae-Selari 29 a fost năruită la cutremurul din 14 octombrie 
1802. Ş i pisan ia pusă la recon stru cţi a încheiată în 1804 
menţionează distrugerea l ăcaş ului din temelie 3o . „Z i dită a doua 
oară .• din ajutorul de obşte în zi lele luminatului nostru domn 
Constantin Alexandru lpsilanti Voievod, f iind mitropolit Prea Sfinţia 
Sa Părinte l e Dositei (Fi litti) spre slava lui Dumnezeu, pentru 
veşnica pomenire a părinţilor, a moş il or, a strămoş il or ş i la facerea 
bisericii fi ind ostenitori Hagi Gheorghe Poliza, Nicolae Zaharia, 
Gheorghe Dumitru ... 1804 s-au zidit biserica" 3 l. O însemnare din 
iulie 1823 atesta pictarea l ăcaşu lui de către zugravul Nicolae 
Polcovnicul 32 . 

La 28 august 1804 „duminica la 8 ceasuri din zi s-au aprins 
târgul de la Spiţeria din Şelari , de la Rod spiţerul ş i au ars târgul 
până la 9 ceasuri din noapte ş i s-au mai potolit dând Dumnezeu şi 
o ploaie „ ." 33. 

Credem că incendiul n-a afectat prea mult biserica ş i clădirile 
aferente, pentru că acestea au continuat în bună stare, iar la 18 16 
în casele din jurul bisericii a fost înf i inţată o şcoală de muzică 34. 

1° Constantin C. Giurescu, op. ci l., p. 89; George D. Florescu, op. cit„ p. 59. 
11 Nicolae Stoicescu, op. cil„ p. '29'2; cf. Acad . Rom. , CCCLXXIV/ '26'2. 
12 N. Iorga, Despre Cantacuzini, Buc„ Minerva, 190'2, p. 111. 
13 Dumitru Al maş, Panait I. Panait, Curtea Veche din Bucureşti, Ed. pt. 

Turism, Buc„ 1974, p. 10'2-103. 
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16 George D. Florescu, op. cit„ p. 59. 
17 Neculai Şandru, Vullurul Cantacuzin, Ed. Albatros, Buc„ 1975, p. 
18 Alexandru Elian ş i colaboratori, op. cit„ p. 431. 
l9 Nicolae Stoicescu, op. cit„ p. '293. 
20 Marin Dumitrescu, Istoricul a 40 de biserici din România, I, Buc„ 1899, 

p. 1'27. 
21 George Ioan Lahovari, Marele dicţionar geografic al României, I, Buc., 

1898, p. 7'2'2. 
22 George D. Florescu, op. cit„ p. 59. 
23 Ibidem, p. 60; Nicolae Stoicescu, op. cit„ p. '293. 
24 George D. Florescu, op. cit., p. 60. 
25 Dumi tru Almaş, Panait I. Panait, op. cit„ p. 103. 
26 Nicolae Stoicescu, op. cit„ p. '293. 
27 George D. Florescu, op. cit. , p. 59-6 1. 
28 Aure lian Sacerdo\eanu, Etnografie bucureşteană i'n secolul al XVIII-iea în 

Bucureşti, „Materi ale de Istorie ş i Muzeografie", IX, M.l .M.B„ 197'2, p. 146. 
29 George D. Florescu, op. cil„ p. 61 . 
30 Marin Dumitrescu , op. cit„ p. 1 '27- 1 '28. 
31 Ibidem. 
32 Nicolae Stoicescu, op. cit„ p. '293. 
33 George D. Florescu, op. cil„ p. 119. 
34 Nicolae Stoicescu, op. cit„ p. '293, cf. Nicolae Popescu, Viaţa şi activitatea 

dascălului de cântări Macarie Ieromonah, Buc., 1908, p. 16; V. A. Urechia, Istoria 
şcoalelor, IV, p. '201; idem, Ist. rom„ X, p. 4'2'2-4'23. 
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Patru ani mai târziu , ~n 1820, tipografia de muzică bisericească, 
fondată de Petre Efesul pe l ângă „şcoala de muzichie", funcţiona 
tot la Sf. Nicolae-Şelari . Această în treprindere, la care a lucrat ş i 
Anton Pann, a fost vândută în 1827 Mitropoliei, devenind prima 
tipografie de muzică bisericească din lumea ortodoxă orientală 35. 
Pe la mijlocul veacului al XIX- iea, biserica Sf. Nicolae Selari era 
l ăcaşu l corporaţie i lumânărari l or, bumbăcarilor ş i bărbierilor. De la 
breasla bumbăcari lor biserica primise ş i păstra o i coană a 
Sf. Andrei, patronul breslei 36 . 

După o funcţionare de peste o jumătate de veac, îngrijită aşa 
cum s-a putut, pe la 1860, starea bisericii Sf. Ni colae-Şelari era 
apreciată ca precară 37, iar la 1867 a fost dărâmată. Din dorinţa şi 
cu ajutorul domnitorului Carol I, prin intermedierea lui Ion C. Brătianu, 
biserica a fost reclădită în actuala înfăţişare 38. La încheierea 
lucrăril or, zidurile tencuite au primit podoaba picturală executată de 
Gheorghe Tattarescu. Vorbind despre această zidire, eruditul Petre 
Gârb,oviceanu o considera a treia reclădire (deci fără secolul XVII şi 
fără 17 42) a bisericii , pe locul celui dintâi lăcaş 39 (din lemn). 

La sfârşitul secolului al XIX-iea, biserica, deservită de doi 
preoţi , un diacon, doi cântăreţi ş i un paracliser dispunea de o avere 
proprie de 16.105 lei. Nu primea subvenţie de la stat ş i folosea un 
capital de 23 .000 lei. Era biserică parohi a l~ ş i avea drept fil iale , 
biserica Sărindar şi biserica Doamnei 40. ln interior, la 1899, 
preotu l Marin Dumitrescu adm ira o i coană veche, ferecată în 
argint, a Sf. Nicolae , ş i tabloul votiv 41. 

Cu reparaţiil e 42 din 1903 ş i alte mărunte lu c rări, bătrâna 
ctitorie a Cantacuzinilor a ajuns până în zilele noastre, dar atât de 
modificată, încât cu greu mai aminteşte ceva din stilul lacaşe l or de 
zid ale secolului al XVIII - iea. 

Ş i totuş i, în ciuda aparentei bogăţi i de informaţii privitoare la 
biserica Sf. Ni colae-Şelari, istoria acestui monument prezi ntă încă 

numeroase momente necunoscute, pe care numai o s i stematică 
cercetare arheo l og ică le-ar fi putut elucida. Din păcate, până 
acum, mon umentul cantacuzin în discuţie nu a făcut obiectu l unei 
cercetăr! de specialitate, iar pe viitor aceasta nu va mai fi pos ibil ă; 
biserica va continua să existe , purtând, mai departe, peste timp, o 
part~ din necunoscutele şi enigmele ajunse până la noi. 

ln primăvara anului 1995, acuzând o c reştere a umezelii în 
pereţi, efect al unor cauze mu ltiple ş i extrem de frecvente în acest 
o raş, în care circu l aţia apelor, prin conducte ş i a l ături, are trasee 
nebănu ite, s-a trecut la efectuarea unor l ucrări. Acestea trebuiau să 
exprime ş i un pmnunţat spirit civic ş i gospodăresc. Din nefericire 
lucrări l or începute şi desfăş urate într-o ridicată proporţie le-a lipsit 
tratamentul adecvat monumentelor. S-a aplicat un bandaj betonat 
urmărindu-se în l ăturarea efectelor umezeli i. Cauzele au rămas 

ace leaş i , iar monumentul a fost îngropat pentru veş nic ie, până sub 
actualul nivel de calcare într-o proteză de beton armat. Proiectul, 
pus în aplicare de întreprinderea Metrou 43, nu a pornit de la o 
documentaţie temei n i că, bazată pe o cercetare arheo logică şi de 
arh ivă, iar luc răril e efectuate exclud posibil itatea executării altora în 
vi itor. Până în acest moment s-a realizat înfăşurarea fundaţiei la 
exterior în circa 1 m de beton, pe o adâncime de 2 m de la actualul 
nivel de căl care , încastrându-se mai multe centuri de beton armat ş i 
între acestea stâlpi verticali îngropaţi în grosimea zidurilor. 

Observaţiile arheologice efectuate de noi au relevat s ituaţii 
deosebit de interesante ş i cu sig u ranţă multe din cele ce se puteau 
consemna au fost pentru totdeauna acoperite„ Avem în vedere, în 
mod special , nivelurile mai vechi , anterioare secolu lui al XVIII -iea şi 
chiar mai vechi , atestând succesive etape de locuire, în această 
zonă, din veacul al Vl-lea e. n., căruia i-au aparţinut ceramica ş i 
moneda din bronz emisă de împăratul Justinian (527-565), 
descoperite cu ani în urmă în Piaţeta Sf. N ico l ae -Şelari 44 , al ături 
de alte materiale din secolele IX- XI, XV- XVII. 

35 Istoria oraşului Bucureşti, I, M.1.0.B„ 1965, p. '2 15. 
36 Nicolae Stoicescu , op. cil„ p. '293. 
37 George D. Florescu, op. cit„ p. 61. 
38 Ibidem. 
39 Petre Gârboviceanu, Biserici cu averi proprii, seria li, p. 86. 
40 George Ioan Lahovari , op. cit„ p. 7'2'2. 
41 Marin Dumitrescu, op. cil„ p. 1 '28-1 '29. 
42 Nicolae Stoicescu, op. cit„ p. '293. 
43 Proiectu l este semnat de şefu l de colectiv, ing. Nădejde. 
44 Constantin C. Giurescu, Istoria Bucureştilor , ed. li, Ed. Sport-Turism, Buc„ 

1979, p. 39; Sebastian Morin tz, D. V. Rosetti, Din cele mai vechi timpuri şi până la 
formarea Bucureştilor, în ,Bucureştii de od i nioară", Ed. Ştiin ţifi că, 1959, p. 33. 
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În cursul actualelor lu crări, de-a lungul pereţilor, la exterior, 
s-a efectuat o săpătură . Din necunoaşterea situaţiei monumentului , 
aceasta, având la gură o l ăţime de 1 ,5 m, s-a adâncit până la -2 m 
faţă de nivelul actual de călcare . La cota respectivă s-a observat un 
decroş d~ O, 1(µ),12 m socotindu-se că ar putea fi ultima asiză de 
cărămizi. ln realitate, sub aceasta, zidăria l ăţită capătă aspectul mai 
puţin ordonat, al fundaţiilor, nevăzute în şanţ 45 . La această 
adâncime s-a turnat un nivel de beton 11 de egalizare". Apoi, pe 0,50 
m de la zid s-a aşezat armătura metalică pentru betoane. La partea 
de jos armătura metalică a fost fixată 0,40 m într-o spărtură 
practicată pe tot lungul zidului . 
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Până la adâncimea de' -2 m, la menţionatul decroş, zidul 
observqt al bisericii nu este presupusa fundaţie . Este de fapt 
elevaţie, la - 2 m aflându -se acum nivelul de căl care al 
constructori lor lui Şerban Cantacuzino de la 1700. Biv vei 
paharnicul Şerban Cantacuzino, ctitoru l celei de-a doua etape din 
istoria monumentului de la Sf. Nicolae-Şelari, numit în vechile acte 
şi Măgureanu, era fiul marelui spătar Drăghici Cantacuzino şi al 
Păunei Diicu Buicescu. Fusese căsătorit mai întâi cu Maria, fiica 
marelui vornic Ghencea Rustea şi a Ilin căi Rudeanu. Pe când 
marele comis (atunci) Serban se afla trimis de către Constantin 
Vodă Brâncoveanu într-~ misiune diplomatică la Constantinopol, la 
5 ianuarie 1696 i-a murit soţia, la naşterea fiicei Maria. S-a 
căsătorit apoi cu Andreiana Fălcoianu, dar această căsnicie nu i-a 
fost încununată de copii. A murit, fără urmaşi , fiindu-i săpat 
mormânt la Comana, pe care atât de mult a îngrijit-o şi pe care a 
dăruit-o cu generozitate. Din păcate şi mormântul adăpostind racla 
cu cev~ resturi pământeşti s-a risipit la refacerea Comanei din 
1854. lntr-o viaţă de om a cunoscut rangurile boiereşti pe care 

45 Din informaţia ofe rită de ing. Cucu I., din partea şantie rului, zidăria se 
adânceşte sub nive lul actual de calcare , până la -3 ,40 m. 

le-a urcat de la cămăraş până la mare vornic. A fost socotit ,,om 
prea straşnic şi cu minte" .. . 11 Cât a trăit el nimenea n-a îndrăznit să 
puie zavistie între Brâncoveanu şi Cantacuzini, fiindcă şi unchii lui 
Costandin stolnicul şi Mihai spătarul nu ieşea din cuvintele lui . lară 
după ce a murit el, la anul, curând după aceasta a intrat vrajba între 
Brâncoveanu şi între Cantacuzini" . 46 Cumpătat · şi tenace a 
participat la anevoioase demersuri diplomatice (Viena, 1688). A 
ştiut să ţină şi să reprezinte interesele grupului cantacuzin din care 
făcea parte . 

Sub cota -2 m faţă de nivelul actual de călcare se află toate 
vestigiile locuirilor anterioare şi cele mai vechi morminte ale bisericii 
sau ale bisericilor primelor două etape. Ceea ce se poate spune în 
acest moment este că prima biserică de zid din Şelari nu este mai 
veche decât primii ani ai secolului al XVI II-iea. Dacă l ăcaşul 
menţionat anterior a funcţionat pe acelaşi loc, din ceea ce s-a 
putut vedea, fără o săpătură arheologică nu se pot face precizări . 
Oricum, sub -2 m nu sunt urme ale unei construcţii de zid. 

Se mai poate spune că din monumentala clădire de altădată, în 
actuala ipostază , biserica se află îngropată, pierzând 2 m din 
înălţimea in iţial ă. 

De la nivelul vechi de călcare al lăcaşului de zid, pe o înălţime 
de 0,5 m pământul cenuşiu conţine ş i materiale de construcţie ale 
bisericii de piatră . Acest nivel reflectă o perioadă de funcţionare cu 
o depunere firească de pământ pigmentat cu diverse materiale din 
secolul al XVIII-iea; este acoperit de un strat. conţinând moloz, 
efect al unei etape de distrugere (1738 ?) şi al unei refaceri. Este 
nivelul ce poate fi identificat cu lucrări le din secolul al XVII-iea şi de 
la 1742. ln mod evident cantitatea de moloz indică unele lucrări, 
dar .în nici un caz o demolare şi o reconstrucţie a l ăcaşului. 

Stratul de moloz are deasupra un pământ cenuşiu, bogat 
pigmentat cu materiale de construcţie şi mortar. Acesta pare să fie 
depunerea firească din secolele XVII I-XIX, d~r ş i efectul unei 
nive l ări a terenului din partea de sud a bisericii . ln acest context a 
putut fi observat un fragment de foarte mici dimensiuni dintr-o 
brăţară de sticlă de cu loare albastră , de tipul celor datate la biserica 
Flămânda 47, Biserica Domneşti şi la Cărămidarii de Sus în 
secolele XVIII-XIX 48 . 

În ceea ce priveşte nivelarea surprinsă de noi la sud de Biserica 
Sf. Nicolae-Şelari, dar şi spre sud-est în zona Hp.nului cu Tei , 
aceasta readuce în discuţie unele probleme de topografie istorică, 
implicând aşezarea vechii curţi domneşti, într-o altă realitate 
planimetrică, conferindu-i caracterul de poziţie strategică, 
modificată total în ultimele două secole . 

Nivelul menţionat este căpăcuit de un strat de mortar ş i 
cărămidă fragmentară . Se poate identifica cu prăbuşirea lăcaşului 
la cutremurul din 1802, pentru rezidirea lui folosindu-se materialul 
ce s-a putut recupera . 

Mai evidente în colţul de sud-vest, dar şi în rest, la adâncimea 
de -0,70-0,60 m se află nivelul de călcare al constructorilor 
turnurilor de la vestul bisericii. O dată cu acestea, în 1868-1870, 
s-au amenajat, probabil, şi turlele, dar şi un nou nivel de călcare în 
curte, ce suprapune un strat cu multă cenuşă şi bârne arse, 
provenind din zona afectată de marele incendiu din 23 martie 1847. 

Astăzi curtea are un alt nivel de călcare , în jurul bisericii 
aflându-se un trotuar betonat. 

În ceea ce priveşte curtea bisericii, săpătura nu a permis 
dez"._elirea mormintelor primei biserici şi nici ale primului lăcaş de 
zid. ln timpul lucrărilor au fost surprinse oseminte umane ce indică 
deranjamente produse cu prileju l luc rărilor mai vechi. Incontestabi l 
în curte, care altădată era mult mai mare, a funcţionat un dens 
cimitir atestat şi de fragmentele de cruci din piatră, dintre care 
unele sunt decorate cu rozete dăltuite în chip de frânghie împletită, 
ori poartă înscri suri chirilice , databile în prima jumătate a secolu lu i 
al XIX-iea. În zona nordică, la o adâncime de -0,50 m se af l ă şi a 
fost deranjată o reînhumare, cuprinzând oseminte surprinse cu 
prilejul lucrărilor din curte. 

46 Nicolae Iorga, Genealogia cantacuzinilor de banul Mihai Cantacuzino, Buc„ 
Minerva, 1902, p. 11 O. 

47 Aristide Ştefănescu, Cercetări privind Biserica Flamandă din Bucure~ti, în 
„Glasul Bisericii", an XXXV, nr. 1-2, ianuarie- feb ru arie, 1976, p. 179-184. 

48 Gheorghe Mănucu Adameşteanu , Necropola medievală târzie de la bisen'ca 
Căldărenii Vechi (Cărăm ida ri i de Sus), Municipiul Bucureşti, Comunicare expusă la 
a XXX-a Sesiune Anuală de Rapoarte Arheologice , Brăil a, 2-5 mai 1996 . 
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Deşi săpătura efectuată de constructori a fost neadecvată şi 
restrânsă se impun prin importanţa lor câteva observaţii: mai întâi 
sunt cele referitoare la forma bisericii. Putem astăzi afirma cu 
certitudine că prima biserică de zid, ridicată de către Şerban Drăghici 
Cantacuzino, avea un plan simplu în formă de navă, fără abside 
laterale, cu altarul absidat, poligonal, cu 9 faţete. Ctitoria cantacuzină 
din Şelari era astfel asemenea multor biserici contemporane (biserica 
Mogoşoaia) 49, sau ridicate în anii următori (biserica Răzvan) 50. Ca şi 
celelalte, biserica veche nu a avut uşă la altar spre sud. 

La finele secolului trecut se discuta cu aprindere nivelul 
implicării ctitorilor de la 1700. G. I. lonescu-Gion considera că 
Şerban Cantacuzino, Iorgu Stan Costea şi Apostol Lazo au înnoit 
o biserică mai veche 51 . Din analiza materialului, a tehnicii de 
construcţie şi a aspectului general al lăcaşului credem că biserica 
în formă de navă, prima biserică de zid de aici nu poate fi atribuită 
altui moment constructiv decât celui de la 1700. În această formă 
a funcţionat lăcaşul până la începutul secolului al XIX-iea. 

Lucrările din 17 42 par să fi fost lucrări de reparaţii şi nu de 
reconstrucţie. De altfel şi vechile pisanii sunt rezervate în ceea ce 
priveşte rezidirea din temelie, specificându-se cu claritate că 
acestea s-au petrecut în anii 1802-1804. 

Rezidită la începutul secolului al XIX-iea, biserica avea în final 
un plan nou, vechilor ziduri rămase din nucleul iniţial fiindu-le 
adosate absidele laterale . Dimensiunile cărămizilor nu sunt 
revelatoare. Se pare că a fost folosit întreg materialul ce s-a putut 
recupera, dar în zidul absidelor mortarul este mult mai subţire, 
având în compoziţie var, nisip şi numai întâmplător pietricele mici. 
Culoarea lui este mai închisă decât a celui din zidul navei bisericii . 
Apoi nivelul de fundaţie este cu mult mai sus, anterior însă nivelului 
marcat de arsura incendiului de la 184 7. Noul nivel de călcare se 
află la -0,70-0,75 m faţă de nivelul actual de călcare. Creşterea 
nivelului din curte a dus la dezafectarea unui brâu dublu 
semicircular realizat din două cărămizi având un capăt rotunjit. 
Iniţial acest brâu se află cu 1, 1 Om mai sus, deci nivelul de călcare 
al constructorilor de la 1700. La recon strucţie întregul brâu a fost 
cioplit. El se poate observa numai pe zidăria veche a bisericii în 
formă de navă . Nefiind prezent pe abside , poate fi pus în legătură 
ş i cu momentul adăugirii absidelor laterale, când biserica a primit ş i 
o tencuială nouă , iar deasupra brâului cioplit, ajuns la nivelul de 
călcare , s-au aşezat cărămizi pe lat. Nu putem şti cu exactitate 
cât era de reliefat acest brâu, dar apreciem că el se detaşa 
0,60-0, 1 O m (cu mortar). 

Ce-a de-a doua modificare a formei bisericii s-a făcut în a doua 
jumătate a secolului al XIX-iea, atunci când în partea de vest a 
bisericii s-au aşezat la colţuri două turnuleţe, a căror decoraţie nu 
mai este de întâlnit pe restul bisericii . Zidurile turnuleţelor au ca 
nivel de construcţie o dungă de mortar aflată deasupra celei a 
absidelor la -0,60 m, faţă de nivelul actual. Nici brâul median de 
pe absidele laterale nu se regăseşte pe turnuri, care au alt tip de 
brâu . Terenul nesigur, cu mult pământ purtat, de umplutură şi 
adosarea au impus realizarea la zidul turnuleţelor de pe latura de 
vest a unor arce de descărcare . La construcţie în această etapă 
s-a folosit ş i că rămidă groasă de 0 ,07 m, ea constituind un reper 
în ceea ce priveşte datarea în perioada 1867-1868. 

Atât în zid ăria de la 1 700 cât şi în cea a absidelor adăugaţe 
s-au folosit tiranţi de lemn cu dimensiunile de O, 11 x O, 1 O m. ln 
grosimea zidului, la 0,30 m tiranţii longitudinali au lăsat amprente 
de O, 11-0, 1 m. Chiar în spatele brâului dublu cu cărămizi 
semicirculare se află golul unui tirant. 

49 Nicolae Stoicescu, op. cit „ p. 235-236 . 
50 Panait I. Panait şi Aristide Ştefănescu , Cercetări privind biserica mănăstirii 

Răzvan din Bucureş ti, în ,Glasul Biserici i", an XXIX, nr. 1-2, ianuarie-februarie, 
1970, p. 85- 96. 

5 I G. I. lonescu-Gion, op. cit„ p. 305. 
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Indiscutabil, în cazul bisericii Sf. Nicolae-Şelari, de fiecare dată 
când s-a realizat o etapă de construcţie sau reconstrucţie s-a 
pornit la lucru de la un nucleu existent într-o proporţie variabilă . 
Acestui nucleu i s-au adăugat, de fiecare dată, elemente noi, 
diferenţele fiind sesizabile mai cu seamă la nivelul fundaţiilor . 

Nu putem aprecia cât din actuala înălţime a bisericii aparţine 
fazelor mai vechi, dar este de presupus, pornind de la realitatea că 
adosajul absidelor se remarcă numai în fundaţii , că biserica a fost 
năruită în 1802 până la fundaţii şi deasupra lor circa 1 ,50 m. 
lndiscutabi,I partea de jos, porţiunea îngropată a bisericii, aparţine 
fazei de la 1700. 

Este greu de precizat şi nivelul până la care se păstrează zidăria 
din 1802-1804. Arcele de deasupra ferestrelor inferioare au fost 
executate din cărămidă groasă de tip T onola, forma lor datorându
se L!ltimei intervenţii majore din 1867-1868. 

lnsăşi actuala arhitectură cu două rânduri de ferestre 
suprapuse impune concluzia că tendinţa generală a fost aceea de 
a ridica şi de a aşterne nivele noi peste cele vechi, la care s-a 
renunţat fiind acoperite cu pământ. Şi în interior, actuala 
pardoseală este cu siguranţă precedată de altele aflate succesiv în 
straturile de jos . 

O pri'mă înălţare se va fi produs în etapa 1802-1804. Apoi, 
actuala înfăţişare şi-a dobândit-o în 1867-1868, când prooabil 
clădirea a primit şi porţiunea de deasupra brâului median. 

Observaţiile noastre au căutat să aducă un plus de informaţie 
privitoare la ctitoria cantacuzină din Şelari . Ele nu se pot însă 
substitui unei cercetări sistematice . Atrăgând atenţia asupra 
necesităţii efectuării unei săpături arheologice în preajma bisericii 
Sf. Nicolae-Şelari pentru coroborarea informaţiilor stratigrafice cu 
cele ce ar putea fi oferite de cercetarea mormintelor, a etapelor 
vechi, subliniem caracterul imperios necesar al unor reglementări 
legale privitoare la protecţia monumentelor. Ca prima urgenţă şi 
măsură de protecţie a acestora şi a informaţiei ce o tezaurizează 
ele este necesară o ordonanţă conform căreia să nu se poată 
interveni în nici un fel asupra monumentelor, zonelor adiacente sau 
zonelor vechi, fără o cercetare prealabilă şi în mod expres fără o 
cercetare arheologică. 

În cazul bisericii Sf. Nicolae-Şelari aceasta se impune cu atât 
mai mult cu cât lăcaşul face parte dintr-o familie de 1 O monumente 
ctitorite de acelaşi Şerban Drăghici Cantacuzino şi soţia sa 
Andreiana Fălcoianu, cuprinzând : Mănăstirea Dintr-un Lemn 
(Vâlcea; 1684), Mănăstirea Lespezi (Prahova; 1688-1689), 
Mănăstirea Măgureni (Prahova; 1693-1694), Schitul Bascoavele 
(Argeş; 1695), Mănăstirea Cozia (adaosuri; 1704-1705), Biserica 
Mihăieştii de Jos - Rusăneşti (Olt; 1708), Biserica Sfinţii Apostoli, 
Roşiori (Teleorman; 1708), Mănăstirea Comana (Giurgiu; 1709) 
Bolniţa Mănăstirii Bistriţa , Mănăstirea Banu Buzău - ctitoria lui 
Andronic Cantacuzino (secolul al XVI-iea), refăcută de Andreiana 
şi cel de-al doilea soţ al ei, Enache Stama. La acestea se poate 
adăuga li.sta lăcaşelor ce au fost dăruite cu scumpe odoare: 
Mănăstirea Mărgineni (1696), Mănăstirea Comana (1698-1699), 
Mănăstirea Colţea (1699), Mănăstirea Hurezi (1700) Biserica 
Sfinţii Apostoli - Bucureşti (1709), Mănăstirea Radu Vodă -
Bucureşti (1709), Biserica Sf. Nicolae Şelari - Bucureşti (1709), 
Mănăstirea Surpatele (Vâlcea; 1710), Mănăstirea Sărindar -
Bucureşti (1710). 

lată dar salba de monumente cantacuzirie, în rândul cărora se 
înscrie şi ctitoria de la Sf. Nicolae-Şelari din Bucureşti, asupra 
istoriei căreia ne-am aţintit atenţia pentru o clipă . 
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