II. Istoria mahalalei Prundului [i a Podului Calicilor
1. Bucure[tiul Domni]ei B\la[a

B

iserica în\l]at\ de Domni]a B\la[a care ocup\, în prezent, împreun\
cu parcul înconjur\tor, o suprafa]\ de aproximativ un hectar, este
m\rginit\ la vest de cl\direa Tribunalului Municipiului Bucure[ti, la
nord de cheiul Dâmbovi]ei, iar la est de blocurile ce m\rginesc Pia]a Unirii, pe locul unde, mai
înainte, s-a aflat Spitalul Brâncovenesc79. La `nceput acest amplasament a cuprins zona cunoscut\ sub numele de mahalaua Prundului, situat\ pe malul drept al Dâmbovi]ei. Aceasta se
învecina, pe de-o parte, cu Baia Mitropoliei [i Livada Domneasc\ (Livedea Gospod ), situate de
aceea[i parte a râului, [i cu Podul, respectiv mahalaua Calicilor, situat\ pe partea opus\.
Sub aspect general, Bucure[tiul din timpul Domni]ei B\la[a, din prima parte a domniilor fanariote, reprezenta un punct de atrac]ie pentru c\l\torii str\ini, precum Dapontes, care
se exprim\ astfel cu privire la capitala }\rii Române[ti: „Din frunte, ca din r\s\rit, apar
str\luci]ii Bucure[ti, auri]ii Bucure[ti, dulcii Bucure[ti, mândrul [i preaînsemnatul [i preasl\vitul
tron al Domnilor. Cu o mân\ acest binecuvântat ora[ cuprinde Moldova, cu alta st\pâne[te
Serbia; cu dreapta a îmbog\]it în alte rânduri Vene]ia, [i cu stânga a împrumutat mai înainte
Germania. M\re]ia lui a ajuns pân\ la Ierusalim, [i bel[ugul lui s-a v\rsat pân\ asupra Sfântului
Munte. Ochii Bucure[tilor v\d vara [i iarna, dar nici precum Egiptul, nici precum Moscova. În
loc de sprâncene, Bucure[tii au m\n\stirile lui Mihai-Vod\ [i lui Radu-Vod\, cele preavestite [i,
în loc de gene, Cotrocenii [i V\c\re[tii; în loc de nas, ei au Plumbuita, renumitul metoc al
Xiropotamului”80.
Aceast\ atrac]ie exercitat\ de capitala valah\ se datora anilor de lini[te din prima parte
a domniilor fanariote, în decursul c\rora ora[ul se extinde în toate direc]iile, iar mahalalele de
pe malurile Dâmbovi]ei cunosc o dezvoltare demografic\ f\r\ precedent, cât [i o extindere a
propriet\]ilor m\n\stire[ti [i boiere[ti în detrimentul celor voievodale81. Astfel, ora[ul, a c\rui
popula]ie era o estimat\ la 50.000 locuitori82, de Anton Maria del Chiaro, secretarul lui
Constantin Brâncoveanu, ajunge în 1789 la aproximativ 88.000 locuitori83, în ciuda molimelor,
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incendiilor, cutremurelor [i jafurilor întreprinse de armatele str\ine, ce se înmul]esc în a doua
jum\tate a secolului al XVIII-lea. Aceast\ expansiune demografic\ se reflect\ [i în cre[terea
num\rului mahalalelor, calculat la 67 în timpul domniei lui Alexandru Ipsilanti de c\tre D. de
Bauer, în Memoriile sale, [i la 92
în anul 1795, de c\tre V.A.
Urechia84.
De asemenea, acum sunt
întreprinse primele lucr\ri de sistematizare, precum stabilirea razei ora[ului, sub domnia lui Alexandru Ipsilanti, a[a cum se arat\
într-un hrisov al lui Alexandru
Moruzi, citat de Nicolae Iorga:
„[...] în Domnia M\riei Sale Alexandru-Vod\ Ipsilant, din porunTârgul Bucure[tilor
c\ s-au f\cut hot\rnicie, dându-se
ocol ora[ului politiei ace[tia, puindu-se [i hotare cruci pe marginea Bucure[tilor [...]”85. Tot în
aceast\ perioad\, la anul 1780, elve]ianul Franz-Joseph von Sulzer, fost „auditor judec\toresc”
în armata imperial\ austriac\86, aflat în Principate între anii 1774-178287, alc\tuie[te primul
plan al ora[ului, inclus în lucrarea sa, Geschichte des transalpinischen Daciens88, în trei volume.
Totodat\, perioada în care Domni]a B\la[a î[i înal]\ cele dou\ ctitorii, mai exact anii
1740-1784, este martora unei însemnate cre[teri a num\rului edificiilor de cult, durate în toate
a[ez\rile [i mediile de via]\ – în acest interval de timp, sunt ridicate nu mai pu]in de 54 de noi
biserici89.

2. Mahalaua Prundului
Mahalaua Prundului este men]ionat\ pentru prima dat\ într-un act încheiat la 1
octombrie 1655, prin care Nichifor, egumenul M\n\stirii Plumbuita, vinde marelui stolnic Radu
F\rc\[anu casele ce se aflau în mahalaua Prundului90. Ulterior, pe locul acestor cl\diri va fi ridicat\ de c\tre Teofan Schimonahul, la anul 1682, biserica Sfântul Nicolae din Prund. Aceast\
biseric\ a fost ulterior achizi]ionat\ de c\tre Eforia A[ez\mintelor Brâncovene[ti, servind drept
capel\ Spitalului [i fiind mai apoi demolat\, la anul 1898, pentru a permite extinderea acestuia91.Tot
G. I. IONNESCU-GION, Istoria Bucurescilor, pp. 316-318.
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în aceast\ mahala, domnitorul Constantin Brâncoveanu îi d\ în dar banului Cornea Br\iloiu
un loc pentru a-[i zidi case92. Numele mahalalei se va schimba dup\ în\l]area celei de-a doua
biserici a Domni]ei B\la[a, la anul 1751, în cel de mahalaua Domni]a B\la[a93, sau vechea
mahala se va scinda, astfel
`ncât Catagrafia bisericilor
bucure[tene din anul 1810,
editat\ de Alexandru Lapedatu, o men]ioneaz\ pe cea
nou\, ce num\ra 23 de case
[i 193 de suflete. Ulterior,
dup\ construirea Spitalului
Brâncovenesc, la 1845, num\rul familiilor din mahala
sc\zuse la 8, urcând la 15
pân\ în 185394.
Pân\ la regularizarea
Cursul nesistematizat al Dâmbovi]ei
cursului Dâmbovi]ei, lucrare
început\ la anul 1880, conform vechilor planuri ale
Bucure[tilor, precum planul
Sulzer, Ernst sau Purcel, în
dreptul mahalalei Prundului
(începând de la biserica Sfântul
Ioan [i pân\ la Curtea Veche),
râul f\cea un cot abrupt,
desp\r]indu-se în dou\ bra]e95.
Un alt pârâu, afluent al Dâmbovi]ei, trecea, se pare, prin
Cheiul Dâmbovi]ei sistematizat
curtea caselor lui Manolache
Brâncoveanu, str\nepotul Sfântului Constantin Brâncoveanu, aflate la poalele Dealului Mitropoliei, de[i memorialistul George Florescu crede c\ acesta era mai degrab\ un canal de
scurgere, menit a preveni inunda]iile96, destul de frecvente la acea vreme.

3. Baia Mitropoliei
În privin]a B\ii Mitropoliei, aceasta este men]ionat\ pentru prima oar\ într-un hrisov al
domnitorului Radu Mihnea, datând de la începutul secolului al XVII-lea, în care se arat\ c\
aceasta fusese ridicat\ de c\tre bunicul domnului, voievodul Alexandru al II-lea Mircea97.
G. I. IONNESCU-GION, Istoria Bucurescilor, p. 333.
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97 George POTRA, Din Bucure[tii de ieri, p. 266.
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Aceasta este numit\ în hrisov „baia cea mare”; ulterior, alte documente au numit-o „baia cea
nou\”, „baia de peste pod” ori „locul b\ii din mahalaua Prundului”, achizi]ionarea ei de c\tre
Mitropolie, cândva pân\ la sfâr[itul secolului al XVII-lea, dându-i în cele din urm\ numele de „baia
Mitropoliei”. Ulterior, cel pu]in o parte din acest stabiliment este cump\rat\ de Manolache
Lambrino, so]ul Domni]ei B\la[a98. În privin]a pozi]iei exacte a acestei b\i, documentele arat\
c\ era situat\ în apropierea caselor fo[tilor buc\tari domne[ti [i a bisericii Sfântul Nicolae din
Prund99, iar în spatele ei, cel mai probabil prin curtea caselor banului Manolache Lambrino
curgea un pârâu, pe care memorialistul George Potra îl consider\ a fi un canal artificial de
scurgere, bazându-se pe modul de func]ionare al unei asemenea b\i, pe care îl descrie în
am\nun]ime: „Cl\direa unei b\i trebuia s\ fie cât mai aproape de o ap\ curg\toare [...], dar
nu chiar pe malul apei, fiindc\ ar fi suferit de pe urma inunda]iilor. De la râu, care era în
apropiere, pornea un canal al c\rui fund era, desigur, c\ptu[it cu scânduri, iar pe margini avea
pere]i din pari care consolidau malurile. Sigur c\ acest canal avea [i un mic st\vilar care mai
oprea din ap\ atunci când aceasta venea mare [...] Din acest canal apa era îndrumat\ în partea
de jos a cl\dirii, unde erau ci[melele [i bazinele b\ii. Iar într-o înc\pere al\turat\ trebuie s\ fi
fost cuptorul subteran pe care se afla o c\ldare mare cu capac, în care se înc\lzea apa pân\
la fierbere, iar apoi printr-o re]ea de conducte de olane, lipite între ele cu mortar, apa fierbinte
era dus\ spre camera de suda]ie, unde se r\spândea pe sub pardoseala de piatr\ de marmur\
sau de calcar, în special, care era mai poroas\ [i permitea mai u[or p\trunderea c\ldurii prin
ea. Pardoseala de piatr\ pe care st\teau picioarele nu frigea, oricât ar fi fost de cald aerul care
se degaja din aceste pietre înc\lzite de dedesubt”100.
Ultima men]iune a B\ii Mitropoliei dateaz\ din anul 1812, ea fiind ulterior demolat\, în
prima parte a secolului al XIX-lea101.

4. Mahalaua [i Podul Calicilor
Peste Dâmbovi]a de mahalaua Prundului se afla, în perioada
medieval\ a Bucure[tiului, cea mai
s\rac\ zon\ a ora[ului, denumit\
mahalaua Calicilor, c\reia i se
ad\uga zona locuit\ de robii ]igani
ai Mitropoliei102. Artera ce trecea
prin mijlocul acestei mahalale, în
direc]ia Târgovi[tei, era numit\
Ansamblul Mitropoliei - imagine de la `nceputul secolului XIX
„pod” din cauza vechii metode de
podire a str\zilor cu bârne, având pe mijloc [an]uri pentru scurgerea apei în Dâmbovi]a, prin
vadul sacagiilor de la Zl\tari103.
George POTRA, Din Bucure[tii de ieri, p. 267.
G. I. IONNESCU-GION, Istoria Bucurescilor, p. 175.
100 George POTRA, Din Bucure[tii de ieri, p. 268.
101 George POTRA, Din Bucure[tii de ieri, p. 268.
102 Neagu DJUVARA, Între Orient [i Occident, p. 213.
103 G. I. IONNESCU-GION, Podul Calicilor (Calea Rahovei), Tipografia „Epoca”, Bucure[ti, 1897, p. 8. Acest studiu
a fost inclus ulterior în Istoria Bucurescilor, pp. 357-376.
98
99

22

Calicii (termen slavon, însemnând om beteag, cu o infirmitate) erau organiza]i într-o
breasl\, având un staroste confirmat de Mitropolie [i reguli stricte de convie]uire104. Ini]ial,
mahalaua unde locuiau ace[tia se întindea de la actuala strad\ Sfin]ii Apostoli pân\ la viile domnitorului Mihai Viteazul [i ale Mitropoliei, a[a cum este men]ionat în hrisoavele domnitorilor
Radu Leon (4 iunie 1668) [i Antonie Vod\ din Pope[ti (1669), primele care o men]ioneaz\105.
Mult\ vreme, în centrul acestei zone s-a aflat un pu], denumit Pu]ul Calicilor, pe locul c\ruia
mitropolitul Neofit I Cretanul (1738-1753) a ridicat ulterior o cruce de piatr\, amintind de disputa pe care Mitropolia o avusese cu egumenul grec de la m\n\stirea Mihai-Vod\, cu privire
la întinderea p\mânturilor sale106.
Odat\ cu dezvoltarea pe care ora[ul o cunoa[te sub domnia lui Constantin Brâncoveanu, prezen]a calicilor în centrul s\u devine indezirabil\107, mai ales dup\ ce voievodul le
ofer\ p\mânturi pentru case aici familiilor Dude[tilor [i Br\iloilor, c\rora li se vor ad\uga în
scurt\ vreme boierii Rudeni, Leurdeni [i Cup\re[ti108. De asemenea, prin exproprierea unor
p\mânturi din aceast\ zon\, Constantin Brâncoveanu deschide o nou\ arter\ a ora[ului, denumit\ Podul/Calea Mogo[oaiei, ce f\cea leg\tura între Curtea domneasc\ [i mo[iile sale din
nordul ora[ului109. Ulterior, pân\ la anul 1741, calicii sunt înl\tura]i deplin din aceast\ zon\,
fiind împin[i spre drumul Mehedin]ilor [i pierzându-se în }ig\nia Mitropoliei, ceea ce provoac\,
la începutul secolului al XIX-lea, transformarea numelui acestei zone, din Podul Calicilor în
Podul Cali]ei, motivat de existen]a unei legendare Doamne Cali]a în aceast\ zon\110. În cele
din urm\, Podul Calicilor sau Podul Cali]ei î[i va c\p\ta numele actual, de Calea Rahovei,
odat\ cu intrarea triumfal\ în Bucure[ti, la 8 octombrie 1878, a armatei române, întoars\ din
R\zboiul de Independen]\, eveniment ce va schimba [i numele altor artere, precum Calea
Mogo[oaiei, devenit\ Calea Victoriei111.

5. Schimb\rile secolului al XIX-llea
La începutul secolului al XIX-lea, Bucure[tiul î[i p\stra aspectul unui sat imens, cu un
mare num\r de biserici, a[a cum este consemnat într-o scrisoare adresat\ de Ion Ghica lui
Vasile Alecsandri: „Când, dup\ Dealul Mitropoliei, într-o sear\ de denie, în lini[tea melancolic\
a apusului începea toaca la o sut\ de biserici, cu milioanele de sunete, pe toate tonurile, care
se v\rsau în aer din miile de clopote mari [i mici ale ora[ului, note care alergau din toate turlele
ca s\ se confunde într-un huiet general [i se suiau împreun\ la cer, l\]indu-[i neîncetat
vibra]iunile, aruncându-se în caden]\ ca ni[te talazuri împinse unele peste altele c\tre malul
nev\zut, atmosfera întreag\ p\rea transformat\ într-un vârtej de armonie, [i sufletul, coprins
Neagu DJUVARA, Între Orient [i Occident, p. 213.
G. I. IONNESCU-GION, Podul Calicilor (Calea Rahovei), p. 22.
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de o senza]iune plin\ de pietate, se sim]ea atras c\tre rug\”112. Aceast\ afirma]ie este înt\rit\
[i de unul dintre vizitatorii str\ini ai ora[ului, englezul Bentham, care arat\ c\: „sunt pu]ine
ora[ele care s\ aib\ un asemenea num\r de biserici într-un spa]iu atât de mic”113.
Dup\ sfâr[itul domniilor fanariote, modernizarea ora[ului ia avânt: la anul 1824 sunt
pavate pentru prima oar\ str\zile, de c\tre inginerul austriac Hartl, înlocuindu-se vechiul sistem de podire a acestora114. De asemenea, sunt ridicate noi edificii publice, precum Palatul
Universit\]ii, realizat la 1857 de arhitectul Alexandru Or\scu115 [i decorat de sculptorul Karl
Storck, care se vor implica ulterior [i în refacerea bisericii Domni]a B\la[a. Un proiect de
amploare, ce modific\ fundamental aspectul ora[ului, este reprezentat de rectificarea [i adâncirea cursului Dâmbovi]ei, dup\ planurile arhitectului Grigore Cerchez, constând în t\ierea
coturilor râului [i s\parea unei tran[ee în zona Ciurel, pentru a preveni viitoare inunda]ii116.
Aceast\ întreprindere a fost executat\ de c\tre antreprenorul francez A. Boisquerin, care a
câ[tigat licita]ia organizat\ de prim\rie în timpul mandatului primarului D. Cariagdi, lucr\rile
începând la 2 noiembrie 1880117. Acest proiect a afectat, dup\ cum vom vedea, [i biserica
Domni]a B\la[a, care a fost ref\cut\, nu înainte îns\ ca terenul pe care se afla s\ fie în\l]at,
deoarece r\m\sese mai jos decât nivelul C\ii Rahovei118. Ulterior, în anul 1895, lâng\ noua
biseric\ va fi ridicat Palatul de Justi]ie, la anul 1895119.
Astfel, a[a cum frumos descrie G. I. Ionnescu-Gion, la sfâr[itul secolului al XIX-lea vechiul peisaj urban al Bucure[tiului, mai ales în zona fostei mahalale Domni]a B\la[a, era de
nerecunoscut: „În locul viilor Mitropoliei [i viilor lui Mihai-Vod\, în locul }ig\niei [i Calicilor de
odinioar\, ce ar vedea un calic din vremea lui Mihai Viteazul, dac\ s-ar scula din oropsitul lui
mormânt? Ar vedea calicul bulevarde mari, largi [i luminoase; ar vedea caz\rmi în care se
lucreaz\ pentru pace preg\tindu-se r\zboiul; ar vedea fabrici, str\zi absolut noi cum sunt toate
cele de la Gramont – cl\diri peste cl\diri care se înal]\ zilnic, cu o repeziciune uimitoare. Se
duc vechii Bucure[ti, se duc to]i, se pr\p\desc cu un cântec b\trânesc. Lucrul nou omoar\ f\r\
mil\ lucrul vechi”120.
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