
HANUL CU TEI DIN BUCURESTI , 

Hanul cu Tei face parte din lotuJ. celor peRte li.ouă.
zeci de con.·tructii ue ace8t o·en existente în sec. XVII 
XIX în zona central[L a Capitalei. El Re prezirJti:'L asLă,z i 
ca un culoar cc permite legătura între fo:,;ta UliţţL lVfare a 
Lipscanilor ş i Rtrada, mai puţin cunoscută, pamlelăi, a 
Blănarilor. E:-;te de fapt al uoilea han din rezervaţia i:-;to
rico-arhitectonicf't, Curtea Veche, care a fo flt reRtaumt 
recent în urma unor ample cercet.ţtri coordonn,te de Con:-;i
liul popular al rnunicipiuh1i Bncure~ti 1. 

.PreRărate mai întîi în vecină,tat,ea Curtii Dornne:-;Li 
ş i apoi în perimetrul ace:-;teia,, dupăi Rcoatereâ ht meza,t;. a 
va.·tului teritoriu vo ievodal în 1798, hanuril e au concen
trat t imp de două, secole viaţ,a comercia lă, n, Buc ure~t i 
lor 2 . Constru cţii aducătoare <le mari venituri, ele au 
~tparţinut domniei, mănă,stirilor, 1mLrilor feudali Hau unor 
negustori bogaţi 3. 

Hanul cu Tei face parte uin categoria stabilimentelor 
ridicate ele negm;torii bucureşteni. Timp ele aproape u11 
·ecol ş i jumătate monumentul a cl[Linuit în pofala nume-

1·oa.Relol' ca l aim it· ăiţi mM·c r-; -au abMut a,:-;trpra lui, nilterin-
1lu-i unulo tră:-;ăttui ini t iale. H anul cu 'rei mite rodul 
co!Hibor ă.rii a <loi n,Rociaţi,' .AnaRtaRie Ragi Gheorghe Polizu 
ş i Ştefan Popovici 4• Două plă.c i ue piatră, prinse deawprfL 
noilor porţi de acceR, redau ini\,ialele propl'ieLnirilor ş i 
anul 1833 ca,re indi că, începerea, lucrărilor. Nu se cunoaşte 
numele nici unuia li.intre me~terii con:-;truc~ i e i, dar clup[t 
factura clădirii ei p~tr a fi cle::;Lul de mode.:t i "· 

Primele documente, în care încep :-; ă apară şL iri des pre 
evoluţia proprietăţii accRtui han ş i înfftţ i ~area lui, cla,tează 
clin 1835u. Este vorba <le contmctul încheia,t de cei doi 
ltROCiaţ,i la 6 auguflL 183G privind urepturi lc ~ i în<la toririJ.e 
ce le revcnea,u în l egă,1 ,ură cu hanul ce-l con:-;i.ruise în v;i,U.ul 
comercial a,l omHului de rcHeclint;~L . Din Lextul aceHtui 
document rezultă, . cf't AnaHtaRie .Polizu ş i Ştefan Popovici 
avuf\e, ·erft prăvălii a ici, ci"'trora le-a,n adăiug<1it două jurni\,
tăţi ele prăvi"'tlic cumpitrntc, în tovără,ş i e, una de la Lin
clela, Irgolcla ~ i Blenda,, iar alta de la, Moi:-;c ovreiul. ':Coate 
aceste vechi eli'i.diri a,u fo8t ni"'Lruite, fapt <luvedit ş i pl'in 
cercetările arheologice, care au Hurprin :-; n,tît ::;u b ziduri le 
ele lîngă :-; (.r. Bli"'tnari, cît i:;i la, cele clin l~ ipHca ni, fornht~iil u 
unor corn-;Ll'ue\;ii din flec . al XVIII-le<t. Pe aceHt teren s-a 
înă,l\;a,t hanul, lucrăirile fiind deplin închein,te în 1835. 
Prin în\,elcgere<t din 6 augm;t;, acel an, Ana,::;taRic Polizu 
primea „rîndnl ce cade spre apus, a,dfoă cel d'in stînga, 
01,im, intri; ·î11tr-·însnl il'in faţa Urg1.iln1; (din LipKcan i - n.n.) 
şi pînă la cea de la Ha11:u.l lii1; Zamfir, începînil de la nr. 1 
şi pînă la nr. 14, prPcwni ş1: 2 ·magazii ce sînt pă acest rînd, 
însă itna deas1.tpra p01~ti1; despre faţa Urgulwi ş·i cealaltă 
deasupra porfi1' llespre Jla111,il ltti Z amfir" 7• Ştefan Popo
vici primea laLm·a <le cHt a hanului cu accla,~ i număr ele 
încăperi. Document.nl m~ti rnenţ, ion cază · „nmiblătocireci ce 

l Proi cc lul tll' r csl:111rnrc n J'osl inlol' rniL de 1111 col ccli v ele spccin lişU 
sub conclu cc rcn nrl1. C .. loj:i. l ' 11 :1porl cl cns<' l>il llU lld 11s nrliilcc !ii Dinu 
J\11lonesc11 ş i J. l\ lnr linn. 

2 Durnilru Almaş, Pnnail I. !1:.111ail , Curtea Vec ile din 1311c11rcşti , 
lllll'lll'CŞlÎ , 1971J, p. 7<1. • 

:1 George Polrn , J/an11rilc b11c1.u·cş te 11 c , B11 c 111' cş Li 1.943. 
>J N ico lae SLoiecscu, Jl epertoriut bil>lior1raf'ir al mo1111111e11 tctor /'e udatc 

clin R11c11rc.~ li . l::lu c ur cş li , 1 ()!i9, p. J 1 O. 
" Gh. loncscu-( ;i, 11 mc11\i oncnzil c:i în trncli\in localni cilor Banu l cu 

T ei 111ni cs l e 11u111il. ş i I lnnul lui Niis l:i st', Istoria Huwrcş litor, Buc urcş Li, 
1899, p . 4\J :l. 

11 N. SLo ieesc u , op . cil„ ]J . 11 9. 
1 George Polrn , op. cil„ p. !'li. 
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cade pă r-îndiil bolţ·i:lor mele, r,ile lwi Ştef an, precwm şi o 
oda1·e a hangiiilui ce ca,de pă rîndul bolfilo rmele, ale 
lii1: Anastas·1:e ... 8 , încăperi Cftre m·mfm sr1 se menţină 
în proprietatea a rnînclonu·a. Sînt menţionate ca înda,toriri 
comune reparaţiile impuse ele „pr~f'acerea porţ1:lor celor 
miciri, ş'i a ca.ldarîrniilni ş·1: piiţ'iilii1; cînd să vor stn:ca". 'I'ri
bunalul ele comerţ al Ilfovului a întărit înielegerea, ară
tî nd că. bczestenul este făcut „d1:n temiez.ie" de cei doi 
r; ~oc iaţ i „pe locurile lor în faţa Ul(te·i ce·i miar·i, d·1:n Şelari" . 
Documentul încheiat la 6 augu,·t 1835 sublini:-tză că noua, 
con::;trucţie a, foRt făcută pentru a fi închiriată, fapt ce ~1 
impus ele la, bun început şi Rtrncturn planului clădirii. 
Numai la, doi ani, la 1 iunie 1837, Ştefan Popovici eRte 
nevoit Ră vîndrt două clin boltile ce le detinea în H~mul 
cu Tei lui Ioa,n Lambru Polizu, primind 'suma de 1650 
ga,lbeni împr1răteşti. Au fost v înclute bolţile nr. 13 ş i 14-, 
actul fiind semna,t de numeroRi martori 9• Din îm;emnareft 
Marii Logofeţii a Dreptăţii, făcută la 3 august 1837, rezultă 
căi vînzarea s-a datorat unor mari greutăţi financiare prin 
care trecea vechiul proprietar, a cărui avere era, zălogită 
la mai mul~i negu.·tori. Însă nici cele două bolţi nu vor 
l'ă.mîne prea mult timp în ,·tăpînirea lui Ioan Lambru 
Polizu căci la 2 ianuarie 1853 un act consemna trecerea 
lor în stăpînirea, lui Gheorgachi Hagi Anghel penLru suma 
de 56 700 lei 10 . În 1858 ele vor fi vînclute clin nou lui 
Manoach Leon ş i Gheorghie Marin. 

Dupft unele informaţii rezult[1 că pînă în 1916 curtea, 
interioară a hanului a fost pavată cu bolovani ele rîu din 
care nu s-a mai păstrat nimic în momentul începerii r e8-
ta, tuării. A dăinuit însă prin decenii feroneria ele la uşile 
~i ferestrele ele pe latura ele vest, puse ele constructorii 
uin secolul n.l XIX-lea. Deş i modest ca înfăţişare, Hanul 
cu Tei a gţtzduit o viaţă comercială inten. ă . Aici î şi avea 
Rediul marele negu:-;tor de lip ·cănle cu toptanul Nicolae 
Ohin1, cunm1cu t în documente ş i cu numele ele Kirilof. 
E:-;te atestat mai întîi ca mare negustor de blănmi clin 
Hitrni<t, pe mtre le <lcsfacea pe loc sa,u le trnnsporta mai 
tlepa,rte la J.J ipsca. Consicl erînd ma i rentabil comerţul cu 
prouuse ele lip.·cănie , N . Chiru abandonează negoţul cu 
blănuri ş i transformă prăvălia sa într-o unitate de des
facere a articolelor ma,nufacturiere. El va fi urmat şi de 
alţ i irnportan~i negu::;tor i ele manufactură : Con tantin 
P ana iot, Constantin D. Athanasiu, fraţii Popp, Mihalache 
Ragi Panelele, Ilie .A.th. Lipatti ş . a. Aflat în plin centru 
comercial, Hanul cu Tei a jucat un rol însemnat ş i din 
punct de vedere fina,nciar, a ici nivindu-ş i Rediul cîţiva 
ma,ri bancheri, printre care R-au remarmt1i Alexandru 
Kirilof, Ioni ţă Popp ~ . a . 

În tot t impul funcţ i onrtrii lui, Hanul cu Tei a r epre
zentat O unitate de de:-;facere a proclnRelor manufacturiere 
a,dur-;e îndeo::;ebi din Transilvania Ri din centrele occiden
t.ale. Incendiat de mai multe ori, el'a fost refăcut de f iecare 
<.fată dat01· it ţt poz i ţ i e i favoara,b ile pe care o avea . 

Iniţ; ial, con ::;trucţ i a era alcătuită clin cele două şiruri 

ele înc:1peri bolt ite, lip.· ite ele pivniţe sa,u etaj. J,attuile de 
nord ~ i de ::;ud, în care emu amenajate por\,ile, bene
ficia,u de Hllbsoluri, pa,rter ş i cat. Ca plan, Hanul cu Tei 
eHt.e o copie fidel ă a Hanului Ga,broveni clin imediata. 

8 Ibidem. 
9 Ibidem. 

10 I bidem, p. ll4. 
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Fig, J, Ctzrtea intertoara a Hanului cu Tei. Litografie ele Poitev in-Sclle/ctl y 
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Fig. 2. Placă cu însemnele celor doi negustori asociaţi ş i anul 1833. 

vecinătate 11 deosebindu-se în mod evident de hanurile 
domneşti d~torate lui Şerban Cantacuzino şi Constantin 
Brâncoveanu, ş i ::ucestea zidite în aceeaşi zonă 12, sau chiar 
de Hanul Manuc ::umenajat în primii ani ai secolului al 
XIX-le::u 13. Toată construcţia a fost făcută din cărămidă 
(24 x 12 x 3,5 cm), în general insuficient ars~. Fu:r;i.da
ţiile adînci de cca 1,20 m aveau, ~ep~ _; uport i:u:i.dlm d~ 
ţăruşi din lemn, :,; itua.ţie 1\ecvent rntili;i.1ta la c~ăd1ril~ v~ch1 
din centrul Bucuresttlor. Pentru sponre::u rez1stenţe1 zidu
rilor s-a recun; la 'realizarea, în structma fundaţiilor, a 
unor arce de descărcare. În general pereţii depăşeau cu 
puţin lăţimea de 0,50 m. . . .. . ~ 

Latura paralelă cu str. Lipseam beneficia de doua 
sub. oluri, primul dintre ele, cel de vest, împărţit în do~1ă 
camere inegale, avînd o suprafaţă de cca 67 m.p. Piv
niţa de pc latura e::;tică, alcătuită. din trei compartimentă~·i, 
datează de la sfîrşitul secolulm al XIX-lea. Sub olurile 
din pre Rtr. Blănari erau inutilizabile, fiind umplute cu 
moloz. 

Una din etapele importante ale tran formărilor ctito
riei celor doi asociaţi s-a consemnat în ultimele decenii 
ale secolului al XIX-lea. Amplele intervenţii au afectat 
faţada din Lip ·cani, dotată cu b.alcoane . en_iicirculare 
ieşite puternic în afară, cit şi colţurile de sud şi ud-vest 
peste Cal'C ::;-a ridicat Un şir de Încăperi Ce a~cătUi_?iU ~ta: 
jul. Mai puţin transformată a fost part~ dm ~lanan ş1 
corpul de pe latura de e t. În momentul mcepem pro:,;pe~ 
tărilor, monumentul se găsea într-o stare necore ·punza
toare. Puternice fisuri spintecau pereţii şi fundaţiile, iar 
cărămida era macerată pe mari suprafeţe. La rîndul lor, 
alte clădiri ridicate în imediata vecinătate măreau con
trastul între volumul lor ş i cel al hanului rămas la cote 
inferioare. Astfel întregul calcan de la fostul hotel Kiriazi 
domina în mod agresiv curtea interioară a Hanului cu 
Tei. Pentru a estompa acea tă diferenţă, şi pentru a mări 
spaţiul utilitar s-a recur la adăugarea etajului, pe amb~le 
latuTi lungi, şi la ăparea de pivniţe sub toate vechile 
încăperi. în vederea consolidării întregului ansamblu s-a 
procedat la subzidirea fundaţiilor iniţiale, lucrare ce a 
1mpu mari extrageri de pămînt. Toate ace te lucrăr.i, 
la care s-au adăugat cîteva secţiuni arheologice, au pe~mi~ 
surprinderea unor vestigii medievale, anterioare hanulm, şi 
clarificarea etapelor de construcţie ale clădirii la stadiul 
începerii restaurării. 

11 Panait I. Panait, Hanul Gabroveni din Bucurcşli , ln „ Revista Muze
elor şi Monumentelor - Monumente istorice şi de artă", 2, 1977, p. 27. 

12 Atit Hanul Şerban Vodă cit şi cel de la Sf. Gheorghe-Nou se pre
zentau ca edificii patrulatere, cu curţi interioare spaţioase în care se ridi
cau şi alte construcţii. 

la Panait I. Panait, Hanul Manuc - Cercetări arheologice , ln „Bule· 
Unul Monumentelor Istorice", 2, an XLI, 1972, p. 10. 
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Cercetările arheoloo-ice efoctuate de Muzeul de ifltorie 
a municipiului Bucureşti R-a u desf~şurat în perioada 
17 octombt'ie - 10 noiembrie 1967 s1 au afoctat curtea 
interioară, latm·ile de est, vest ş i sud 'precum ş i exteriorul 
din str. Blănari 14 . Cîteva secţiuni s-au deschi::; în sub::;olu
rile din. pre str. Lipscani. A vîndu-f\e în ve~~ere preze~ţa 
unor irntala~ii gospodăl'eşti, montate p e m1Jlocul spaţ~u~ 
lui cm(iii, s-~t recurn la, secţi9 ni ori~nta,te .est-vest, ad1ca 
perpendicularn pe cele doua hLturi lnng1. 

S-au tmsat a ·tfel 7 sant-uri dintre care Ş. I pe latura 
(le vest, la exterior, . II, rV, V, VI în CUJ'L~a int~rioairăi, 
Ş. III perpendicufar pe latura, de E, la extcnor, ş 1 Ş .vu 
în trotuarul stră,zii Blănari. În afară de acef\te şanţun au 
mai fost de.·chi ·e două secţiuni în pivn*t l. S-a săpat o 
suprafaţă de cca 50 m.p. ' · . . 

Cum era ş i de aşteptait, au fo ·t reperaite, m urma ~ce::; 
tor investigatii, urme a,le unor locuiri cu mult anterioare 
punerii fundâţiilor hanului în studiu. Toate acestea apar 
ţin epocii medievale, începînd cu .cel ~e-al XV:I-~ea vea,c. 
E ste de subliniat faptul că în 1mechata vecmatate, ~ 
jurul biset'icii Sf. Nicohte, Şelari,. ~~ fo.·~ em:r;i.alate, prm 
cercetările din 1953 - 1954, vestigu mai vecht. Raportul 
întocmit atunci menţiona descoperirea la - 5,70 m a unor 
fragmente ceramice din sec . VI e.n. şi a unei monede de 
bronz emisă de împăratul Justinian ( r-: 27 -565) .. Tot 
atunci a fost gă it, într-o prăvălie incendiată, un mic lot 
de monede bătute între anii 1758- 1808 15 . Harta arheo
lo(l'ică a orasului Bucuresti mai notează în acest perime-b , , . 

tru vestio-ii de locuire din sec. IX- XI, precum ş1 urme 
ale unorb case din sec. XV- XIX 16. 

Cu prilejul subzidirilor laturii de est a Ha~ltlui cu.Tei, 
, pre mijlocul ace teia, au fost semnalate trei mor:mmte. 
Două dintre ele indicînd persoane matlll'e, erau onentate 
S-N, capul p;.ivind spre miazăn~apte. , el ~~-al trei
lea individ fuse e un copil înmormmtat m poziţia E - V. 
Toate au fost depuse la aceeaşi adîncime, în st!·atul ~~ 
pămînt neoTu tasat lipsit de mărturii arheologice. N1c1 
unul din ~orminte ~u a conţinut vreo piesă de inventar 
funerar iar cît priveşte fltratigrafia nu a p~1tut fi ~tilă 
întrucît gropile celor înhumaţi erau ~eranJate ~le zid~
rile Hanului cu Tei. Ceea ce ·c cuvtne a reţme e::;te 
faptul că cel puţin două din ace. ·te înhumări nu ap~rţ,i~ 
unor creştini. Ele pot fi puse în legătură cu locu1tor11 
aşezării din ec. III - IV, ex istentă la Cul't~a Veche, sau 
cu populaţiile mie:raLoare care . -au. ab~tut ş1 ~supra ace::;: 
tui centru al Cîmpiei Româine în milemu~ !· ,smt . cele m~1 
vechi înhumări pe care le cunoaşLem p1m1 m prezent m 
zona centrală a Capitalei. . , 

Situa~ia stratigrafică, întîlniLă aproape umfonn m 
toate şanţ;mile deschi se, se prezintă a ,· tfel : 

Sub 1.ratl1l de pietri ş, cc :ms.ţine placa de ~s1~alt, 
urmează un pămînt galben purt~tt, pus pentl'l~ a mal\,a 
curtea interioară. Ei'ite un pămînt ::;cos cu ocaZia amena
jării pivniţelor la ·fîrşitul flecolului al XIX-lea. Se con
stată că stratul de înăl\,M'e a curW prin ace t procedey er~ 
mai lat spre str. Lip8cani ~ i mai subţire , pre Bl~n~ri. 
Sub pămîntul galben urmează o depunere de pammt 
necrru cu mult cărbune . i dungi de mort~ti'. Acesta este 

b ' ~ . 

stratltl răma::; de la lucrările făcute pentru amenaJarea 
terenului în 1833. El confirmă faptul că pentru nivelarea 
locltlui pe care s-au săpat fundaţiile hanului a fost nece
sară demolarea unor constrncţii mai vechi. Ace t strat a 
acoperit spre str. Blănari o dungă lată de moloz compact, 
care la rîndul ei suprapune un pămînt negru cu mult 
cărbune. Au fo t 'Urprinse apoi depuneri de lut galb~n 
nisipos pmtat, pămînt negru cu fragmente de vase dm 
sec. XVII - XVIII, un strat cenuşiu ce a: tupă .mmele 
unor case din secolul al XVI-lea ş i acestea mcendiate. În 
şanţul IV, la -2,20 m, începe un strat gro · de cca 0,70 m 

14 Men~ionăm şi aici preţioasa participare a arheologului Arislide 
Ştefănescu la desfăşurarea cercetărilor arheologice de la Hanul cu Tei ş i 
de la alte obiective din zona Curtea Veche. 

15 „ Bucureşti , Rezultatele săp ăturilor arheologice" , Bucmcşti, 1954, 
p. 247-248. 

16 Bucureştii de odinioară , sub redacţia prof. univ. Ion Iona şcu, 
Bucureşti, 1959. Harta arheologică. 
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Fig . 3. (,alura clin sir. Blănari a ll cuwlLLi c11 T ei. 

de pămînt murdar, caro nu ftpare <lecît în acea. ·tă por
ţiune . Solul viu e:ote mar ·at de stratul cenu~iu ni ·ipos şi 
lOe:oul cuaternar. A:otfel , depunerile ·tratigrafice, coro
borate cu studiul ·omparativ al materialului arheologic, 
dovedesc că cele ma i vechi indicii de locuire s-au păstrat 
depuse pe un . ·trat de pămînt umed în apropier o::i, unei 
pînze de apă freatică . De a ici şi necc1-;itate::i, irnitalaţiilor 
de <frenare a apei smprinse în Ş. IV. }-,aptul acesta a impu::; 
ş i con. ·tructorilor din ·ec. XIX unele rezolvări tehnice de 
un fel dem;ebit. 

Obiective arheolo,q'ice descoperite prin săpături. 
Oele 9 secţiuni de chi::;e au permis semnalarea şi 

cercetarea, în parte, a unor obiective arheolo 0·ice ante
r ioare începutului secolului al XIX-lea. A. tfel în şanţu
rile II si V au fost de ·coperite r e tmile unor case din 
paiantă,' mistuite de un puternic incendiu. Ele fuseseră 
făcute din bîrnc lat~e .de ~emn şi pari. 9P-irpicD:1, ~ros d~ 
6,5 cm, a fost pregat1t drn lut amest(;}eat cu p1etncele Ş L 
nisip. Pereţii interiori ai caselor erau făţuiţ i cu stratmi 
de lipitură clin lut galben, procedeu surprins şi la casele de 
suprafaţă ale ·atului Măicăneşti din secolul al XIV-lea 17• 

După cantitatea şi masivitatea materialului lemnos se 
poate deduce existenţa unor con trucţii trainice. Datarea 
acestor case s-a putut face pe baza fragmentelor de vase 

----·-' 
17 Margareta Constantinlu şi Panait I. Panait, Şanliel'tll Băneasa

Slrău/eşll, Cercetările din sectorul Măicăneşli (1964-1966) în „Bucureşti , 
VI", Bucureşti , 1968, p. 71. 

Fig. J.. Fa /acla <lin sir . Upsca 11 i a 11 rt1111!11i Cl/ Tei . 

<le fot. drnmopcriLe hwhtltă cu ·hirpicul :;; i c:\rbm1elc ])l'O

ven it de 1a pereţi. Se rrnrntr ·ă pri utre acrn;Lca h«:t 0·m.cntele 
unor fa rf'uri i acoperite cu :,; 1 n alţ galben-alburiu f) i pete 
verzi ş i maronii, tlatatc în zona Uurtca Veche în .·ec. 
XV- XVJ1B. InLerc1-;ant este de asemen a Ull fragment ele 
vaR ele faianVL, de wovoni cnţă oricntalrL, oh iccL cc conf:irmă 
impol'Lul unor <LLari vallc d in Irnperi ul ol onmn iv. În ·ec-
1Jiun.ilc II, IV ş i V, ve1-;t iu·iilc arheologice par <t confirma 
pla:area unor ·ase <le tîrgovc(.i pe un alini<1i ment, acoperit 
rtcum de la tunt vest ic:\ a hanului. În accRL caz Ourten 
intorioai:·ţL a Hanului cu 'l~ei ar corespunde unei<t din 
ul itele vechiului ora::;. 

' încă din .·e ·olui al XVI-lea problema apelor de pe 
la turn ele nord a h :-tnulu i de az i <t con.·tituit o importantă 
preocupare. În .·anţul IV au follt r eperate dol1 i't faze de 
a.menajare a unor in:otalaţii de drenare a a pei. La început, 
terenul fi ind ma i jo::; decît ·uliţa Mare (LipBe<Lni, n.n) s-a 
ăui..at înălţmea lui prin aducerea unor r estmi gm;podă

rcsti a ::;tratului <le gunoi de g-rajd. În acm;tc depuneri . 
a ~părut un variat inventar arheologic, -printre c::i,re şi o 
farfurie ::;rnăl~u it:"t ş i datată în veacul al XVI-lea . . în do~ă 
rîndUT i apoi s-au Răpat canale orientate E - V. Pnmul dm 
ace.·te şanţ11Ti a fo.·t săpat fă1·ă a fi consolidat, pe cînd cel 
<le-al doilea, a primit pcrc(,i din bîme groase de i,;tejar. 
în vederea protej ării celui de-al doilea canal , a fo t făcut 
un cranl ele nuiele împletite. A est e in ·talaţii au funcţionat 
în sec. XVI- XVII. în perioau.a cuprinsă între .·ec. VII 
ş i construirea hanului s-au succedat .;a. e incendii, car e au 
lă at în , tratigrafia locului unne de cărbune şi ar ură. 
Unul din aceste focUTi a mi tuit ş i o construcţie din seco
lul al XVII-lea, din cărămidă păstrîndu- e un pavaj tot 

i s Bucureşlii ele odinioară, Plan şa CL /5- 6. 
10 Un valoros lot de vase din fai anţă executate la Iznik, datind de 

la sfîrşitul secolului al XVI-iea, s-a descoperit la palatul voievodal de la 
Curtea Veche. 
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ele cărămidă, acoperi t cu un pămînt cenuşiu cu mult 
cărbune i:) i fragmente ele va:-;e de la începutul secolului 
al XVUI-lca. Deasupra acestui pavaj s-a amenajat un 
al doilea, pav rt j, tot din căr~unidă (24,5 x 13 x 3 cm), 

·suprapus la rînd11l lui ele 1111 strat de părnînt neoTu cu 
fragmente de va ·e din cel de-al XVIII-lea veac. A„tfel 
de „pav·imente" au ma i fost :-iurprinse ~ i în alte l)ărţi ale 
cmţii marcînd fi e căi pietonale, fie zone de acces în unele 
locuin ţe . Tot un zid ma i vechi clecît hanul ·-a semnalat 
în clU'tea interioară , în colţul de N - V. EL n1erge aproape 
paralel cu fundaţ i a h::tnului, închizîndu-sc ÎJl unghi drept 
cu un alt zid aflat sub t rot uarul actualei străzi Blănari. 
Aceste ziduri apar t in unei constructii clărîm::tte la înce
putul i:;ecolului nl 'xrX-lea cu oca~ia înălţării H anului 
cu Tei. În fin e printre vest igiile semna.late prin săpături 
m::ti pot fi menţiom1te lăc::ti;\ele a 4 stîlpi de lemn1 cu diame
trul de 0,25 m, sur:prin ş i în Ş I , în ş ir orienta,t NNE - SSV. 
Un a,l doile::t şir de ."tîlpi a fo :-;t gă ·it h cm1 2 m de primul, 
în Ş II. Situa Lii similare se eunoRc în fost a Piată de 
Flori ş i ele t rebuie puse în legătură cu sist emul de prote
jare a Curţii au a om~ ului cu garduri puternice, executate 
din stîlpi de lemn. 

Cele două "mţuri trasate în pivniţa 1 au avut ca 
rezultat precizarea existenţei, ş i aici, a unor ziduri mai 
vechi decît hanul. Astfel a fost semnalată fundaţia unui 
pilon (1,5 x 0,90 m) ce aparţinea pivniţei anterioare, 
orientată spre vest, precum şi un alt zid, şi el mai vechi 
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Fig. a. l'ro{'ilul de ~ ud al şanţului 1 V. 
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decît hanul. După tehnica în care est e lucrat, pilonul 
poat e fi dat at în secolul al X VII-lea, pe cînd zidul celălalt 
în ecolul al XVIII-lea. Ceea cc a Lrage atenţia la ace::;t 
pilon e;:; te ::; istcmul de ::trmare cu tifitn ~i prinş i în fundaţie . 
Apar a ·tfel 3 l(tcaşuri de bîrne ele lemn longitudinale :;;i 
3 transvernale. Aceşt i tiranţ i erau ,· prijiniţi pe ţăru:;;i 
bătu ţ i în p~1mînt . De fapt ::;tudiere~ fundaţiilor a permi ::; 
preciZar ea cîtorva. concluzii r eferi toare ht t ehnica de 
constructii în anul 1833 : 

- meşterii bueure..;teni au folosit drept materiale 
ele construc\;ie cărămida ş i mortarul amestecat cu nisip 
gălbui, situaţie caracteri stică sec . XVIII-XIX ; 

- pentru consolidarea fundaţiilor s-a recurs la rea
lizar ea unui suport de fixare prin ba terea în pămînt a 
ţăruş ilor de lemn ; 

- t oate şan~urile săpate pentru ridi carea fundaţiei 
se prezintă sub formă de trepte, fiecare dintre acest ea 
măsurînd 0,50 m ; 

- zidul de funda~ie est e alcătuit dintr-un „iT con
tinuu de arce de descărcare. 

Lu crările de restaura,re încheiat e în 1973 reprezintă 
cea de-a treia mare etapă de existenţă a H anului cu Tei 
din Bucureşti. Ele a u urmări t atit recon. iderarea monumen
tului, sporirea funcţionalităţii lui, cit ş i obţinerea unei 
înfăţi şări unitare. În acest scop au fost îndepărtate adao
surile intervenite la sfb'~ itul secolului al XIX-lea în curtea 
interioară, supraînălţîndu-se laturile lungi cu un etaj 
dotat cu geamlîc specific epocii de ridicare a Hanului 
cu Tei. Marcarea acestui adaus este evidentă, fără a impieta 
aspectul unitar al întregului ansamblu. Totodată s-a 
impus schimbarea feroneriei uşilor şi ferestrelor, recurgîn
du-se la copii executate în aceeaşi manieră în care s-au 
lucrat cele originale. Avîndu-se în vedere înscrierea faţadei 
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din Lipscani în frontul stradal, ş i a8pectul ei plăcut, s-a 
procedat la menţinereRi acest eia în forma dată de către 
meşterii sfîrş itului de veac XIX. De aceea latm a din 
Blănari, c:otre s-a, păstrat în forma veche, diferă de aceea 
din capătul opus acestui mare culoar comercial. În noua sa. 
înfăţi ş:otre H anul cu Tei contribuie la sublinierea arhitec
Lurii mediev<tle din centrul istoric al Bucureştilor. 

SUMNIArlY 

Th c 111onu111 cnl bclon gs t o Lhe hislorical ancl archiledon ic r escr
va lion of Buclrnrest a ncl was built from 183:1 Lo 1835. T h c arclrn cologica l 
rcsearches errectecl wilhin thc fra mework or Lhc resta uraLion works led 
to thc cliscovery or vcsliges or haJC-timbcr houscs cin lin g from lhc X V l-th 
ccnlury. Together wilh othet' lrnilclin gs, they wcrc ror111in g „ Uli ţ a cca 
,\'lare" (thc Big Lan e), toclay Lipscani Str. , wcll -known commerci al p lace 
of Bu cha rest in lhc medieval cpoch. Olhcr cliscovcrecl builclin gs, ma cl e 
up or br icks, clated rrom th e X V 11 -th - X V 11 l -Lh accorclin g to thc spe
cialists ' opinion. 

Hanul cu T ei (The Lime-Trees' 11111 ) wns built by two grcal mer
c lrnnls rro m B 11 charcst : Ana slasie H agi Poli zu :mel St efan P opovici. By 
tlrnl time il was nn i111porl:rnt corn mer ·ia l c rossin g borderecl hy two rows 
or sh ops, c:i ch one consislin g o[ 14 rooms. Thc short sicl cs of the inn , wherc 
;Lhcrc a lso were the cnlran cc gates, hac! a bascment, grouncl Cloor a ncl first 
floor , U1 c rest or Lbc b11i ldin g havin g onl y a grouncl fl oor. Siluat ccl in thc 
ccnlrc of the town, Lhc Jnn reprcscntecl a n importnnl co mmercial obj ec
liv e, bcco111in g well known for the el espalch of [urs nncl rnanufaclurecl 
nrlklcs IJrou ght Irom lhe Occident a ncl rrom Lhc Tra nsy lvanian ccnlres. 
AL Lh c cncl o[ the X IX- Lh century important moclifica tion s wc.re ma cl e 
which a f[ce l ccl thc so 11L11 cr11 h alf of t he IJuilclin g. 

Th e rccenl rns la unrlion r cmo ve cl th c amenclmcnls impropcr to 
Lhe a n:hilcclurc or L11c bcginnin g o[ th c :XIX-Lh ccnt11ry ancl ga ve back 
Lo Lh e monum ent ils inilial asp ccl, emph as izecl hy t h c fl oo r with a ve rnn
cla h which was a dcl ecl in orcler to integ rale it wilhi11 Lhc prcscnl an:hilcc
t .1rc o[ thc a rea ancl Lo ln c rcnsc ils fun c lion a l charact cr. 

Hanul c u T ei is on e of th e 20 b uilclin gs of this kind ex istin g cluring 
Lhe fe11clal epoch in the Cmlea Veche (An cient Court) arca , in B uclrn rcs t, 
ancl reprcsenls a t ype of B ucha res t inn . 

·TîRGOVISTE. CONSIDERATU ASUPRA ÎNCEPUTURILOR ' . 
ORASULUI MED I EV AL 

' 

GABRIEL MIHĂESCU şi EUGEN FRUCHTER 

Temă prioritară a programului de cercetare a patri
moniului cultmal n:oi, \,iona. l, studierea problemelor privind 
geneza şi organizarea oraşelor romţrneşti con ' tituie o 
preocupare majoră :oi, istoricilor. 

De.·coperirile arheologice întîmplătoare , ca şi rezul
ta,! ele şt iinţifi ce , ob ţinute prin ::;ăpăturile sist ematice efec
tm1.1"e în diferite puncte ~tle oraşului Tîrgovişte, ne permi t 
:;i,stă zi să facem unele prec i zăTi asupra vech imii, ariilor ş i 
structurilor aşezării medievale, asupra momentului istoric 
al conturării trăsăturilor :otle urbane, precum ş i asupra 
roldui cur ţii domneşti în evoluţi a ulterioară a ace t eia . 

Ca în :otlte ca.zuri, ate::rtarea documentară a locsJităţii 
este ulterioară apariţiei sale 1. 

Cercetări arheologico recente vin să atc::; te exi::;t enţa. 
în per imetrul oraşului a unor aşezări rurale în ::;ecolele 
III - V, X - XP şi a uneiR. incipient urbane l:ot începutul 
rncolului al XIV-lea, deocamdată fără legături stratigra
fi ce concludente între aceste faze, care să ate t e continui
! r./ ea locuirii în aceeaşi vatră . 

Premisa economică :oi, apar i ţiei la TîTgovi ~te a unei 
~tglomerări urbane o const itui e exi stenţa unei grup ăiri 

1 Că!dlori stră ini despre /<irite r omâne, voi. .1 , E d. ş liinPfică , B u cureş ti , 
t rn8, p. 28 - 30 (menţiunea clin 1396 a lui ,Joha nn Schillberger). 

" Es lc vor ba el e clouţ1 monede divizionare biza nlin e e mise el e loa nncs 
l Tzimiskcs (969 - 976), descoperil e la Tî rgovi ş le în an ul 1954, a că ror 
pre zenţ ă in imediata apropier e a clrumuln i el e nego ţ al I a lomiţei se ponte 
expl ica prin fun c ţionarea a ic i a unui tîrg p er iodi c pri lejuit ele circula \ ia 
intensă a mărfurilor pe drumu l folosit h:ci\ clin antichita t e ş i r evigorat o da t ă 
cu r even irea stăp înirii bizantine la Dun ă r e . Un solidus emis el e Justinia n 
după anul 538 a fost descop er it , 'in 1972, în apropier ea ace lui aşi drum 
(v. Lu ciana Oa ncea , Descoperiri arheologice la Valea Vo ievoz i/or, în „ Scrip1a 
Va lachica", 4, Tîrgovişte, 1972, p. 115). Săp ăturile arheologice efectuate ele 
noi în cartiernl Su seni au surprins mmele unei aşezări aparţinînd ult imei 
etap e 11 cu lturii Drldu (v. Gabriel Mihăescu , Conlrlbufii arheologice la stu
dierea lnceputurilor oraşului Tlrgovişle , in „ V11lachic11", 9, Tirgovişte, 1977) 

rnlat iv den8c de Ra te a, înş irate pc văile mijlocii ale Ialo
miţ;ei ş i Dîmbovi ţe i. - car e converg pre a.cest punct la 
ieş irea dintre <lcn.luri, unde rîurile Re Ripropie pînă la 
8 km. 

Bvoluţia ra.pid ă a ~rîl'gov i ş t e i ::;pre t ipul de :otşezarc 
urban ~~ a fo::;t iniluenţ;ată de o serie de factori : 

- situarea ei avantajoaKă în microzonă, facilitînd 
legătlll'ile dintre :rnte ; 

- pozi ţia geografică ::;pec inJă într -un cadru natuml 
mai larg (zona de contact dintr e Cîmpia Română ş i Sub
carpaţ; i ), care-i conferea rolul de mijlocitor :;i,l sch imbului 
de produ::;e (tÎl'g periodic) pentru grupurile de ::;at e cu eco
nomie complementară, , pe o rază de cca 20 - 30 km ( ş i la 
o distanţă de 40 - 60 Jun de alte cen tre urbane contem
porane cu o evolu ţ ie a ·emănMoare ) ; 

3 Ales la lc cl ocu111 c11La r a b ia în secol ele XV - X VI - p e măsura aser
virii lor ele că tre reucla li sau bi se ri ci\ - clar cu o e x i s le n\ ă si gur ma i v eche, 
sa t ele cl in împrejurimile Tîrgovi ş le i con stitui au o g1upa re un it ară ele aşe
ză ri in ş ira le ele-a lun gul cursurilor el e ap ă . Le prezenlă rn în ordinea crono
log i că a men\ ion ă rii lor : Hă zvncl (1 431) ; Bran eş li , Ccreşn ni , Luciani , 
Hacov i\a ş i Hu ş ii (145 1. ) ; Tcl e şt i (1452) ; Aninoasa , Eu cşa ni ş i Dra gomi
reş li ( 1 45:~ ) ; Bălcan i i ( l 4G4) ; Slurzc ni ( 14GO) ; Fi\ccţe l ul (1 475) ; V il~ o
ri \ i (147 0) ; Băcani şi Că l u găr eni (J49 :l ) ; Băneşti i , Dohroeş lii , Găeşt i , 
.la coveş lii , S lr f1oşli ş i Vaicleeş li (1498); S lrbi ş i Tăt a ri (1499) ; Gă le şă şti 
(1 501 ) ; Cricoven i (1510 ) ; Ge meni (15:1 1); Bre \ cul eşli (1 53:~ ) . Băj eş ti, 
Corbi ş i Văcă r eş li (1535) ; lnolcştii (1573) ; ::>everin\ii (.1 580) ; Pop şa 
(1 584) ; Solomon (1597) e tc. (v . ş i Ga bri el M ihăcscn , Topografia arlwo/o
gică a oraş ului Tîrgov iş le , 1976, lu crare el e atest ar e în ms. la bib liote ca 
Centrului sp ecial el e p erfe c ţ i onare a l C.C.E.S .) . Satul Dragomireşti el e la 
D'ilnbovi \a („ Documenta Homania c Hi s1ori ca , B, Ţara Homâncască", vol. I , 
c~o c . nr. 109) t rebuie identificat cu ac lu a lul sat Dragomire şti el e lîngă Tir
goviştc , ati t p entru motivul că fi gurc n ză în document a l ături el e a lte sate 
clin apropiere (Hăzvacl , Aninoasa, Bu cşnni) cît ş i p entru că data documen
tului emis în Tirgovişte , 1153, este apropiată de cea înscrisă în pisania 
bisericii satu lu i : 1461 - 1462 (clitoria lui Staico clin B11cov şi n soţiei sale, 
Caplea , fiica lui Vlad Călugărul) . · 
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