
HANUL GABROVENI DIN BUCURESTI 
' 

PANAIT I. PANAIT 

Amplele lucrări de restaum re şi valorif icare superioară 
a zonei CUl'tea Veche, desfăşurate în Bucureşti, au înscris 
în programul lor h a n u l G a b r o v e n i . Monumentul 
cuprins între străzile Lipscani nr. 86 şi Gabroveni nr . 51 
a fost cunoscu t în ultimul secol sub numele de P asll jnl 
Comercial. El face parte din lotul celor peste o sută de 
clădiri cu importanţă istorică aflate în vechiul nucleu al 
Bucmeştilor . Valoarea edificiului şi starea lui avansată de 
degradare impuneau ru·gentc măsmi de resta,urare. 

Literatum de speciali tate atribuie h an u l G a b ro
v e ni lui Constant in l\favrocordat, })Ornind de la însem
nările francezului J ean Claude :F'lachat din 1739 1• Fostul 
secretar domnesc notează în memoriile sale că fiul lui 
Nicolae Mavrocordat, Constan tin, a înălţa,t , ca să-ş i veş
nicească gloria în toa,tă strălucirea, ei, un „bezesten", care 
nu poate fi ocupat decît de negustori st1 ăini , greci, turci, 
sau unguri, dar nici unul d in aceştia nu se })Oate a.şem a.ici 
pentru t otdeauna . Flacbat nu dă nici un indiciu asupra 
localizării acestei col:rstrncţ1 ii . Asociindu-se termenul de 
„bezesten" , care înseamnă o clădire pătrată , un fel de hală, 
de t ipul aceleia din secolul al XIV-lea de la Ankara în care 
funcţionează Muzeul Hittit 2, cu aspectul Hanului Gabro
veni, s-a, presupus atribuire~L acestui edificiu operei ctito
riceşti voievodalle din cel de-al patrulea decen iu a,l secolu
lui al X VIII-lei:L. I storicii Gh. I. Ionescu-Gion 3, George 
P atra 4

, Paul I. Cernovodeanu 5
, Nicolae Stoicescu 6 ş. a . 

au preluat această atribuire datînd monumentul înt r-o 
perioadă imediat anterioară anului 1739. Din nefericire nu 
există nici o relatare seri . ăcî t de cît demnă de lmLt în seamă 
în această priv inţa. E ·te drep t că ş i alte edificii impună
t oare din peisajul oraşului medieval nu benefici ază de 
izvoare cer te privind începutmile lor . Aşa sînt Ha nu 1 
Co nst an t i n V o d ă , atribui t pînă de cm încl, a,proape 
în exclusiv itate lui Constant in Vodă Brâncoveanu 7 ş i 
chiar H an u 1 M an u c a,le cărni începuturi se menţin 
încă în· discuţ ie 8• N u ma i vorbim de unele hanuri de 
mai mictL impo rtanţă sau chiar lăcaşe de cult. 

P entru h a nu 1 G a, b ro v e ni lucrurile sînt con
t radictorii de la acea relatare a lui Flachat, pînă la recen
tele cercetări arheologice. În primul rînd oaspetele francez 
vorbeşte ele o clădire pătmtă, pe cînd edificiul dintre 
Gabroveni ş i Lipscani se prezintă ca un culoar dreptun
ghiular. În al doilea rînd nici unul din plamuile întocmite 
în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea nu indică o 
ata re construcţ ie în zona respectivă . E xceptînd planul 
austriac din 1770, ca şi pe cel rusesc din vara, aceluiaşi an 9, 

care sînt rna.i generale, ne oprim atenţia ~•supra a două 
izvmue cartografice din 1789 ş i 1791 10 . E ste vorba de 

1 .J ean Claude Flacha t , Observations sur Ies commerce el sur Ies arls d' une 
parlie ele I' Europe, de I' As ie, de I' A /riq11 e el mcme des J11des Orienlales, Lyon, 
1766, J, p . 278 - 279. 

2 Construcţia este făcută din piatră şi că ră midă inscriind , un plan pa
trulater . 

3 Gh . I . Ionescu-Gion, I storia Bucureştilor , Bucureşti , 1899, p. 482. 
Se susţine faplul c:I hanul s-a numit ln sec. XVIII, bezcsten. 

4 George Potra, Hanuril e bucureştene , Bucureş ti , 1943, p. 21. 
• Paul I. Ccrnovodcanirt I storia Bucureştilor prin călători străini . 

Manuscris la Biblioteca Muzeului de istoric a municipiului Bucureşti, şi 
mai r ecent Paul Simioncscu , Paul Ccrnovodcanu , Cetatea de scaun a 
Bucureştilor , Bucureş ti, 1976, p . 58. 

6 Nicolae Stoicescu, R epertoriul bibliografic al monwnenlelor feudale 
bucureşten e , Bucureşti , 1961, p . 99. 

7 Nicolae Sloicescu , op. cil„ p . 96; Atribui re du bita tivă la Ştefan Ionescu, 
Pana it I . Panait, Constantin Vodă B râncoveanu , Bucureş ti , 1969, p . 91-95 ; 

'Ş tefan Ionescu, Bucureştii in vremea fanariofil or, Cluj, 1974, p. 22. 
s Panait I. Panait, !lanul M anuc - Cercetări arheologice, ln „Buletinul 

monumentelor istorice'', an XLI, 1972, 2, p . 3. 
9 Jon Ionaşcu, Planul cartografic inedit a l oraşului Bucureşti din anul 

1770, ln „ Studii'', a n X II, 1959, 51, p. 113 ş .u . 
io George D . Florescu, Din vechiul Bucureşti , Bucureşti, 1935. 
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planul Fr. Purcel executat cu met iculozita te în vremea 
OCUJ)a ţ ie i imperiale ş i de cel al locotenentului din regi
mentul de infanterie austriac Ferd. Ernest. P lanurile 
r·ci:;pective indică cu fidelita te vestigiile Curţii Vechi, alinia
mentul străzilor, hanmile ş i bisericile, clădirile, chiar ş ipe 
cele mai modeste, conturul curţilor et c. În perimetru I 
delimita t de uliţa Lipscani ş i de cea din dosul Cmţii Dom
neşt i , Gabrovenii de astăzi, apar opt proprietăţi cu silu
etele a zece constrncţii de mici proporţii . Sînt clădiri cu 
phm ul drept unghiuhLr sau în formă de L, plasate în lungul 
uli ţelor res1)ective . Din peisajul urlxmistic se detaşează 
clădirile ctitoriei domneşti de fa Sf. G h e or g h e N ou, 
h :i nu r i 1 e Za, m fir, F i l a r e t. , cele de 11e Podu 1 
M o g o ş o a i e i , printre care hanul Constan t in Vodă cu 
planul patrnl:itcr ş i cu poarta de acces pe latur'iL sudică: 
Nimic nu indică o construcţie simil:uă ha,nului Gabrovem 
în ace<.L epocă. Abia planurile m ijlocului de veac XIX vor 
consemna prezenţa actualului monumen t în înfăţi şarea de 
a.zi11 • Ace,tstă situaţie im1mne cîteva ipoteze de lucru. Dacă 
bezestenul lui Constan t in 1\favrocordat <L fost ridicat a ici 
insemmL că el nu mai exist a hL sfîrş i tul secolului al XVIII
-lea cind sint execu tate p hnurile . Scăparea lui clin atenţ ia 
ca.rtografilor se exclude, verificî nd fideli tatea întocmirii 
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F ig. 1. Clădiri ale unor vechi hanuri existente l n prezent ln zona Curtea 
Veche. 

lucrărilor respective. În această situaţie clădirea actuală 
datează după 1791 fiind rezultatul transformărilor edilitare 
de la începutul secolului al XIX-lea. Ce s - ~L înt împlat cu 
restm·ile presupusului bezesten, cine a ctitorit actuala 
construcţie rămîn aspecte puţin elucidate. Prima infor -

11 Aşa se vădeşte pc pla nul Borroczyn, din 1854, ş i pc planul Jung, 
din 1856. 
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mare ecrtăi despre h H nu 1 G a, b i· ove ni o gă,si m la, 
Dionisie Fotino c<1.rn îl com;idern„ în J 818, ea, Jin<l. printre 
h<tmu·ile ma,ri aJe BucureRtilor ;tl ăLuri de ctitoriile sirnilarc 
de la Şerban Vodă, Oonst~mtin Vodă, Sf. Gheorghe No11 12 . 

Se afla într-o zonă intern; l ocuit ă de către negustorii bucu
re ş teni . Ln, 22 decembrie 1811 opt negl1Rtori, indicîndu- ş i 
terenul prăvăliilor lor, arătnu că una, din lat LIJ'i se opreşte 
„în 'Uliţă ce merge pe lîngă zill1,r l Curţi'i ce·i vechi" 13, nd i că iic 
sLrn,cfa Gabroveni din zilele no;-tRtrc . 

În prezent ha.nul înscrie lln phrn 11 .;01· trn1wzoidnl cu 
htt urile longi tudinale parakle care d.elimitează o c Lu·i e 
i nterioară lungă de 24,60 m ş i htă de 4,80 rn. li:itmile de 
nord ~ i de 1md sîn t opt1m1.t c de porţile de ncceR a,coperite 
cu· bolţ: avella, cea, dinspre Lipsc:tni a:vîrid cinci bol1 i <t l ă
t,m îtte, cea.laltă rn1rnn.i t rei . Subi:;olul este l'onna.L di1t dou ă 
hrube cc O<'upă fieca,rc cliu httmile long·i t11dinaJ0 legate 
între ele în Lipsca,ni printr-o încăpere spa ( ioa să, in,r înspr0 
Gitbrovcni printr-un •ulmu ln,t de ci ren, 1,GO m. Iniţ, ia l 
părţil e htteraJe îtll b<'ndicint num~ ii d0 Jhtrter nlcătniL din 

Fig. 2. llnnul Gabroveni văzut din slradn B:icnni . 

cîte o , · a, l ă lungă, îrntltă, cu bolţ; i avella, segmentată cu. 
ziduri u şo:ue care compuneau fostele „bolţi" [prăvălii -
n. n.] comerciale. Oîtmerc ln, cîttul I Re găsenii1 numa,i pe 
ca,petele de - . ud ş i de nord. Exceptînd etajul adăugat 
părţii vestice totul se l)l'ezintă unit~tr, dînd un echilibru 
construcţ ie i ca,rc poartă amprenta, unni autentic pasaj 
comercial. O alternanţă de uşi şi ferestre făcut·e din fier, 
cu bare gron.se ş i încuietori, da,u cmţ; ii un a,spcct a.parte. 
Zomt inferimuă a pereţilor a fost pla,cată cu plăci de 
pfatră, ia,r scări de piatră indică locmile de :1cceR în fo. tele 
prăvălii . 

În vederea, întocmirii proiectului de restaura,re se 
cereau cîteva date privitoare lît nivelul de că,lca,re , nnicit;a
tea construcţiei, stabilirea eventualelor vestigii anterioare 
şi în ultimă instanţă obţinerea, de elemente privito<u-e ht 
da,t;area, lui. Săpătmilc a.rbeologice s-aţ1 desfăşumt în două 
principale etape ln, care s0 ad:-.,ugă un scm t şanţ deschi. în 
decembrie 1967 în subsolul de pe colţul de sud-vest. Planul 
de săpătură a, a,vut în vedere curtea, interioară şi sn b ;.;o
lurile. Nu s-a putut obţine pe nici una clin la,turi deschi
derea de Recţiuni spre exterior, din motive lesne de înţ;cles îu 
contextul flu xului mR,siv ele pietoni ca,re populea,ză Rtrăzilc 
Gabroveni ş i în 8peciaJ Lipscîtni. În curtea, inter ioară, 
ţinînd seamn, de faptul că pa,rtea, centrală a a,cestl' i;-., ern, 
ocupată de cana.le, in stRila,ţii electrice, nu a, fost posibil{L 
deRchiclere<li unei secţiuni longitudinale. De fapt o :ttm·e 
Răpătmă primejduia şi mai mult zidmifo monumentului 
ş i <li Şi-li foarte slăb ite . Oa atare s-a, recurs la de chiderea a 
două secţiuni orientate est-vest, cM·e împa,r t curtea în 

12 D. Fo lino, Istoria genera/li a Daciei , cd. G. Sion , Bucurc.,-H , 1:'8&9, 
III, p. 166. 

1 3 Dumitru Almaş , Panait I. Pana it , Curtea Veche din Bucureşti , Bucu
reşti , 1974, p. 113. 
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i rei lJărţi refativ eg'ale. Ambek şanţ u1·i <tu foRL continun,t.e 
şi in subsolurile ha.nului, ob1.inîndu -se astfel două profilt> 
Ja,temle . În funcţie ele rezult<ttele obţinute a, fost elallomt 
pbnul ·ăpătmii în interior. în hrubit de eRt a,u fo t sufi
ciente trei secţ, i uni orient<tte E -V, în ccn,hltă tra, îndu-1'\c 
şa ·e dintre cnrn Ş. V, X, XI şi Ş I 1967 orientn,te N - S . 
Ot•l0 m;ti multe din aceste Răpături <tu dovedit că hanul 
::;c găseşte pc un teritoriu locuit în mod cert în a doua, ju
mătate a, ecolnlui a l XV-Len. În ş :tnţllJ'ile I ş i II, la. -2, 73m, 
Într-un pămînt, C:LStnniu <tillCKtemtt CU cărbune, , -<tU o·ăsit 
fragmente de vase 8rnăl ţ uite d<ttînd din n, dou:L jnmătitte 
a, secolului al XV-leit. Sub a,ce8i strnt m·mează lm pămînt 
ccn u şiu-c<tStan iu lipsi t de mărtm·i i a.1·he0Iogice . 

Ultima, St' · ţ, iune deHt:hiKă în rnm'tie 1974 (Ş. X) :t per
tniK sLndi crna n două Jocu inţc mecliev:Llc afla,tc 8]Jl'C "tr. 
LipRcani. Ele :-;e :tfundă O, 70 m ş i rcRpe t iv 0,90 Jl1 taţă ele 
pavirnent11l îtctrntl n,l subsolurilor ş i RC află la 5,20 m ş i 
rei:;1Ject.iv 5,40 m faţă de cot:li Rtrăzii. Oon„truc~iile i:;înt 
fom'te a,propi<tte, patrulatere, cu pereţii vert icali. Nu au 
.funcţiomtt coneomitent, Ll fiind nnterioa,ră . Eflte vorba 
aşada.r ele două pivniţe îtle acelor prăvălii a,fla,Le pc Uliţa, 
cea, J\1farc <t Bucure,;tilor epocii feuda le. îtevn, lucru ri fle 
imp un a, fi re(,inutc: în p1·imul iînd cant·itft,te:L mm·e de 
cărbu11i din 1>eînduri ~ i bîrne de lemn cu c:t re, de exemplu 
J„2 fusese că ptuşit ă, .«iu mwe prnvencau de la, ncoperiş. 
Pereţii en,-.,u făc111, i , b ambele casc, în tcJmica, pahtntei, 
lut:nl galben, netezit ş i mmuit fiind fixa,t pe "cînduri de 
lemn :-;;1u pc nuiele şi stîlp i cu cli<tm t ru l <l.e 8-12 cm. 
în L 1 şi în Rpeciîtl în L2 R- ît găs i t o mare C<tntita.te de 
m;-.,t crin.le ct>1·amice, pl'edorninîtntc fiin<l. v;-.,selc smălţuite 
ş i decora.1,c prin sgmfibue. Este ceramic<t cunoscută în 
secolul a,J XVI-lea în locuinţele 1·cspective, mulL mai itbun
dentă decît în C<\., ele sau în bordeiele contcmpomne din 
vetre](' de s;ttc . Se confirmă fl i aici concluzia că ceramica, 
r;mălţuită em mult ma.i folos it ă, în oraşul "ecolului al XVI
Jea decît în satele învecina.te. În ambele Jocuinţ,c s-au gă, it 
numeJ'Onr;e oase de îtnim;i,Je dome, tice, print1·e ca.re Re 

F ig. 3. l'a\ada cli11 ~ li' . Lipsca ni a h ::111ului Gabroveni . 
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l ." ig. 4. Prol'ilul d e norei ::i i şa 11\ului I I clin c11rlca i11lcrioa n'i . 1. l\lo loz 2. N is ip :1. Păm i nt ce nuşiu c u mo loz <l . Pămînt ncg rn pur Lu L 5. P::11ni11 t lu Los purta t 6. Pă 
m i nl c u 11rnlt. că r b une sec . XVJIL 7. T'i\ rnln t v iu 8. Zid da tincl din prima jum :'\l:itc a scc.XVlll. O. Zid din a dou a ju111i'tla l c a sec. X VII I. LO . Zi tl posl l 804. 

remarcă re8turi de rumcgăto:-ue mari, l)Orcine, pă:ări . 
E f;tc ~Lcela.;i inventar de oa. e , tabili t şi în locuinţele fo:-;
t ului s:-1t Măicăneşti . Cele dou ~L prăvălii ::tu fm;t distr·u Re în 
c tu-i-; ul :-;ocolului al XVI -lea, prin incendiu care a făcu t ca 
mari c~1ntită~i de pămint , ă se prezinte 1nroş iLe , bucăţi 
în Lregi de perete prăbu şi Le, eomervindu-se ampren tele 
cindurilor ş i bîrnelor de lemn carbonizate. Considerăm 
că cel pu ţin L2 ~L fo ·t a1·Ră în vremei:L retragerii precipitate 
H, oştilor octogenarului Sinan Paşa în toamna anului 1595. 

în capul , ud al traveiei care a . uprapus aceste vestigii 
au fost ident ificate alte mărturii , de datn ~1Ceas ta de hL 
începutul :ecolului al X VIII-len,. El e ~e disting ş i pe pere
ţ; ii hrubei rn1l'c pc o porţiune , ·pre Gabroveni, sînt amenajaţi 
d inLr-un materia,! de cons trucţ, ie diferi t de cel care compune 
h a n u 1 G a b r ove n i, fiind ziduri paralele lungi de 
12,50 m (distanţa, între ele estc 'de 4,20 m) inRcriind de fap t 
pivniţa unei clădiri ale cărei latmi, de nord ş i sud, n,u fost 
tăiate la nivelul de călcare al ,· ubsolului actmtl. Cărămida 
a re dimensitmi de 28 x 14 x 4 cm, ro:-;tul este lat , umplut 

cu un mortar alburiu, rezistent. A.ceas ta est e prima con
stru cţ; ie de zid înglobată în structura viitorului han 
Gabroveni. Şan~ul deschis in 1967, perpendicular pc alinia
ment ul :tr . Gabroveni „i pe latura de isud a clădil'ii feudale , 
a, dovedit că ~Lceasta a fost ridicată după demolarea unei 
construcţii t ot din cărămidă de la care a răma8 un Rtrat 
de moloz , obRervîndu- ·e cărămizi p ătrate, iden t ice cu acelea 
descoperi te în incinta h ~L n u 1 u i M a n u c ş i datate 
acolo în sec. XVIT-X VIII 14• 

Cea de-a .doua etapă de con. trucţie este ceva mai tîl'zie 
ş i ea a constat din amenajarea unei noi pivn i ţe t ot d in 
cărămidă, lată de 3 ,60 m. Nivelul de călcare ;;;e afl a hL - 2m 
faţă de caldarîmul a,ctual, par tea superioa,1 rt a pivniţei, 
:emicilindri că, fiind tăia.tă . .A 1 ămas numai o porţiune din 
zona de pornire n, bol\,ii şi fundaţia p eretelui de vest găsit 
la diferite cote . .Acea. tă construcţie acoperea intreaga 
lăţime a actualei curţi interioare a hanului, fiind adosată 
construcţiei anterioare. Pereţii sînt făcuţi din cărămidă 
de 23 x 12 x 3 ,5 cm, mortarul galben ş i slab, rostmile 

Fi g. 5. Fc r cas lri\ c u oblon11 cle clin fi~r. l ' ig. 6. l'oa rl::t fru111o s clcco r ::i lă a hanului. F ig. 7. P oarla h:inului Ga broveni. De taliu . 
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inco rnplcL umplute, Lmtt,p indicî ncl cea <lP-<L doua ju111 ăLaLc 
<L Recolul ui l'tl XVIJI-Jcn. în t rn vecn de e.-t a act imlului 
rnomirnent nu H-a grLKiL nici un indiciu de e::dHtc n ţă <1 unor 
con1-;tru cţ ii :wterio;ue. Ln, - 5 m a a.părut , în st mt ul de 
pietri ş, o le ntilă, de ni.- ip puternic îmo .;ită datorit ă, pig
rn cnWor fe rnginoRi. E a confirmă aici, C<L 8i la Str ă, ulcRti, 
posil)ilit<L LCa procurării pc loc n, minereului feruginos p're
lucrat, operaţiune tehnică de b care s-::tu ])ă traL numc-
1·oaKe bucăţi de zgură. Deci, î.n eta.pa <L doua,, couHtnicpa 
aflati'.'L p e locul viitorn lui han avea două pivniţe „d in pia,1.1 ă" 
mult înălţate pci:;tc Jti ve lul uliţ;e i din .-patelo Curţ, ii Dom
neşt i. Ace1:1Le ca8e au fokt puLernic distrn8e de un in cedi.u 
izbucnit la începutul 1-;ceolului al XIX-lmt . Ambele .·ub
.-o.luri ~tu :wut de suferit , bol(,ile R-au J)răbu ş it , bu căţ i mari 
din zid au acoperit podeau<t fă.rit a ma,i fi , coaHc ni ciodată . 
Pivni ţa 1 s-a umplut cu un Rtra,t de J ,10 rn de moloz, cu 
fragmente de vase acoperite cu Rmal ţ verde 1-;au maron 
klab, cu O<tle, caKtroane mitri , obiecte de faia,nţă, daLîncl de 
la, fîr ş iLul secolului al XVIII-lea ş i începutul veacului 
următor. Prmmpunem aceaKtă cata,R trofă, datorit~L mm·elu i 
incendiu din anul 1804 carn pornind clin Ktl'. Şelari a, ocupa t; 
o bună parte din zornL centrală a ora„. ului. Atunci au fost 
a.variate ş i ca,sele din Gabroveni. La scmt timp în Ră au fo Rt 
începute noile construcţii. Ele vor avea drept. rezultat 
ac Luai ul monument cu înf~Lţi şarea lui de paKri j comercial. 
Planimetrie, hanul G a b 1· o v c ni 1-;e deta~ează de cele 
ma,i multe din edificiile de acest gen din :Bucme~L i. Nu 
avem acea curte intcrioruă, Kpaţ, ioaf'ă , eum Ne întîlne şte la 

--

/ 
/ 

/ 
I 

cu opern c ti!orcn :wă, a lni Con:;; t.antin Mavrocorda.t . în 
.- Ladiul ele faţă nu putem prec iza cine ~L ridica,t acea.- l ă. 

construcţie . Ln, începuLul secolului ;tl X IX -leLL existau mari 
negu fl tori C<tpabil i Ră ctitoriceas6LabLr i ed ificii . O corcct:trc 
mai atcnti'.'t a clocunwntelol' va p1t!ca clarifica ş i n.ceaR Lă 

nccun0Rc11U\, asupra căreia nu e.-tl' C'«Lzul .-ă, mai st.:'trnim 
aici. Dar indiforent de Ncă,clere;L vechimii lui eu aproape 
70 <.l e ani , h anu 1 G a b I' o v c n i rămîne unul din 
ecliJi ciile valoroa,He ale cenlrulni npih~lci . Rc1:1bwrarea, „i 
valorific:1'rea lui R uperio::tră 11u vor pu tc::t decît „;:-~ î mbogă

ţească R uc ure~ t ii cu un monument roprczcnLativ . 

Fig. 8. Farfuri e ş i ulcior din secolul al XVI-iea . 

marile hanuri din sec . XVII - XVIII. El se aseamănă per
fect cu Hanul c u T e i din imediata apropiere, con
struit în 1833 de cei doi coasociaţi, Anastasie Polizu ş i 
Ştefan Popovici, fiecăruia revenindu-i cîte o latm ă <:t 
clădirii is. 

Rezultatele cercetărilor arheologice şi ca.rtografice dove
desc că hanul Gabroveni nu poate fi „bezes·teniil" lui 
Constantin Mav1·ocorclat din 1739. El a fost ridicat întrn 
1804 - 1818 pe locuri ocupa te anterior de case clin cără.midă, 
mult mai modeste ca dimensiuni. P entru obţinerea curţ i i 
interioare a fost , acrifi cată pivniţ;a clin :1' doua jumătate 
a secolului al XVIII-lea . P e latura de esL noul h::rn nu a. 
avut de îndepărtat alte construcţii din că1 ămidă, el fiind 
ridicat pe un teren gol. 

Astfel, izvoarele cartografice-arheologice duc ·pre aceeaşi 

concluzie că actmtlul monument nu are nimic cle-<L face 

H Panait I. J a na it, op. cil„ ln „D 11l eli11ul Monumcnlclor lsloricc", 1972, 
2, p . 8. 

10 George Polra, op. cil„ p . 57. 

nESUME 

J! li 6 t e / l c r i e ci e G abro 1J c 11 i , siluee sur le cote nord de la Cour 
princicre, rcpresenle l' un des 11101111111cnls caracterisliqucs de la zone commcr 
cia le el ar tisanale de B uca r.esl. On considerail j11squ'a presenl qu'ell e i:t ele 
conslru.il e par le p rince Constantin J\!laurocordal , avani 17 39. E n vue de la 
reslaurnlio11 du. 111011wnc11l, des recll "crclles arcll t!ologiques onl .t!lt! praliquees 
afin d'e/ablir Ies ela pes de conslmclion anlt!ricuros. Les vesligcs Ies plus a11cien s 
remonlenl au X irc s ii!c lc. Dans Ic sous-sol oucsl de l' ll âlell eri c on a {ouill e 
Ies caves <~e clw x maisons gui flanquai enl l'acluelle rnc Lipscani. Ces deii x 
Cdi{ices avaicnl des murs en torc/lis; la cave de l'une d 'cll es elait revelue ele 
plane/Ies. C'esl de fcls malt!riaux g1L't!laienl btilies, en {ail , la pluparl des mai
so11s ele marcllands bucaresloises du X V• el du X V J• siec/es. A n debut du 
XVJll" s iecle, un edifice en brique, pourvu d ' un e caue de 12,50 X 4,20 m, 
ful constritil sur Ic meme colt! ouesl, mais ven la rne Gabro11cni , edifice gui 
a elt! idenlifie t'i lorl avec le „bt!zesli!ne" m enlionn t! cn 1 739 par J ean-Claude 
Flacllal , le secretai re du prince. Dans la seconde m oilic clu X V 11 J• si i!cle, au 
'bâlimenl inilial est uen ue s'ajoutcr un e n ouvelle conslruclion, po11nme ell e 
aussi cl' un e cave . 'J'oul l'cdifice a elt! detniil par l'in ccnclie de 1804 , gui a ravage 
une bonne parlie de la zon e centrale ele Bucaresl. C'esl dans Ies annees sui.van
tes gue l'acluel m onument a ele eleve. li est ele plan reclangula ire, cwec lescâlt!s 
/ongs {ormes de bouliqucs 01wra11t sur la coi!T interieure par des porles massives 
en f er. A u clt!bul , seuls Ies câles norei el sud t! laienl s llrmon!es cl 1 un etage . Au 
cours ele la seconde m oili t! du XV I II s iecle un elage a t!lt! ajoutt!·-sur ·fo colt! 
'ouesl. L' ilâlellerie ele Gabroveni presenle cles similitudes margw!es auccrl li61ell e
.ri e „cu 'l'ei" („aux Tilleul s" ), consimile dan s son voisinage i{nil1t!cltal · en 
18 33 , • I r'", 

· .A p·resenl, I' hâlell erie ele Gabroveni se lroiwe e.11 cours ele reslauralion . 
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