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Rezumat: Descoperirea unor ziduri în partea de sud-vest a curții bisericii
Domnița Bălașa în timpul săpăturilor preventive din 2020 ne-au determinat să
continuăm cercetările și să aflăm mai multe date despre clădirea nou dezvelită. Astfel
că, în urma studierii planurilor din sec. XIX am aflat că în jurul bisericii apare o clădire
edificată de Domnița Bălașa, fiica lui Constantin Brâncoveanu, în sec. XVIII.
Informațiile pe care le deținem despre aceasta ne-au indicat faptul că avem de-a face
cu chiliile bisericii în care a funcționat pentru o perioadă Azilul de femei, după cum
reiese din pisania celei de-a doua biserici. În urma cercetărilor am dezvelit 13 ziduri și
10 încăperi. La acest moment zidurile pe care le-am descoperit indică o clădire cu două
rânduri de camere dispuse de o parte și de alta a unui hol central. Intrările sugerează
că se putea trece dintr-o cameră în alta, ceea ce ne determină să atribuim vestigiile
arheologice descoperite chiliilor din jurul bisericii.
Abstract: The discovery of some walls in the south-western part of the
churchyard of Domnița Bălașa during the preventive excavations in 2020 determined
us to continue the research and to find out more data about the newly unveiled building.
Thus, after studying the old plans, we found out that around the church, in the 19th
century, a building appeared, erected in the 18th century by Domnița Bălașa, the
daughter of Constantin Brâncoveanu. The information we have about this has indicated
to us that we are dealing with the cells of the church in which the Women's Asylum
functioned for a period of time, as it appears from the inscription of the second church.
During the research, we revealed 13 walls and 10 rooms -. At this point the walls we
have discovered indicate a building with two rows of rooms arranged on both sides of
a central hall. The entries suggest that one could move from one room to another. All
these clues make us attribute the archeological vestiges discovered to church cells.
Introducere
Cercetările arheologice preventive începute în primăvara anului 2020 în zona
de sud-vest a curții Bisericii Domnița Bălașa au scos la lumină mai multe structuri de
ziduri ce aparțin unei clădiri pe care noi am identificat-o ca aparținând chiliilor bisericii
în care au funcționat Azilul de femei și Școala de băieți, înființate de Domnița Bălașa
după mijlocul secolului al XVIII-lea.
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Săpătura arheologică a fost determinată de un proiect prin care se dorește
construirea unui lumânărar, pe o suprafață inițială de 20 m2, însă dezvelirea a tot mai
multor ziduri, însoțită de lucrări adiacente de apă și canalizare solicitate de constructor,
a crescut aria săpăturii la 118 m2. Trebuie să menționăm că toate zidurile au fost afectate
de lucrările edilitare produse în sec. XX, astfel încât numeroase țevi de apă, electricitate
sau termoficare au distrus părți din edificiu.
Scurt istoric
Cele patru biserici
Biserica se află pe str. Sfinții Apostoli, în centrul orașului București, fiind cea de a
patra biserică (Edificiul IV)1 ridicată pe acest amplasament. Istoria sa începe odată cu
momentul în care Domnița Bălașa, cea de-a șasea fiică a lui Constantin Brâncoveanu, se
căsătorește cu marele ban Manolache Rangabé, zis Lambrino, în 1708. Aceștia au primit casa
și gospodăriile din Ostrov, ce se aflau în fața Curții Domnești2. Primul edificiu de cult
(Edificiul I)3 a fost ridicat din piatră, între 1742-1744 pe terenul Livezii Domnești, pe care
l-au primit de la Mihai Vodă Racoviță (1742), ce avea o suprafață de 3,5 stânjeni, iar unii
istorici localizează în această zonă și una dintre băile publice ce funcționau în București în a
doua jumătate a sec. al XVI-lea4. Această primă biserică nu semăna cu niciuna dintre bisericile
ortodoxe din vremea sa. Avea o singură navă centrală și două nave laterale mai mici, fără
niciun fel de turlă. În timp, această biserică ajunge să fie considerată prea mică și cu aspect
neortodox, iar între 1750 și 1753 a fost ridicat o alta (Edificiul II) ce avea hramul Înălțarea
Domnului5, mai încăpătoare decât prima, aceasta din urmă rămânând „supt învelișul caselor”
și folosită ca paraclis al familiei6.
În 1842, biserica de piatră (Edificiul I) este reparată după daunele suferite în urma
cutremurului din 1838. În cele din urmă este dărâmată în anul 1871, iar pe locul ei se ridică în
1883 un monument votiv7. George Potra face precizarea că monumentul votiv se găsea în
spatele actualei biserici, fără să specifice anul în care acesta a fost ridicat8.
Cutremurul din 1838 produce stricăciuni și celei de-a doua biserici (Edificiul
II), slăbindu-i fundațiile. Astfel, Safta Brâncoveanu, văduva marelui ban Grigore
Brâncoveanu, construiește în 1842 o a treia biserică (Edificiul III) în stil neo-gotic (Pl.
XIV-XVI) pe locul celei de-a doua. Ctitoria Saftei nu are însă viață lungă. Din păcate,
infiltrațiile cauzate de proximitatea Dâmboviței conduc și în cazul acesteia la slăbirea
fundațiilor, iar în 1881 este dărâmată.
În anul 1881 încep lucrările la o nouă biserică (Edificiul IV), acestea fiind
sărbătorite cu mare fast. Însuși regele Carol I alături de regina Elisabeta au luat parte la
Prin edificiu se va înțelege Biserică și se referă la cele patru lăcașe de cult Domnița Bălașa edificate mai
mult sau mai puțin pe același amplasament. Edificiile II-IV sunt marcate pe planul cercetărilor din 1959 ale
lui Gheorghe Cantacuzino (Pl. XV).
2 Panait, Rafailă 2010, p. 21.
3 Nu este figurat pe planul din 1959.
4 Giurescu 1966, p. 283, citează documente de la 1628 și din 1803/1805.
5 Panait, Rafailă 2010, p. 22.
6 Vîrtosu, Vîrtosu 1938, p. X.
7 Vîrtosu, Vîrtosu 1938, p. XIII.
8 Potra 1942, p. 33
1
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ceremonie. Cu această ocazie, sub „piatra fundamentală” 9 s-a zidit un cilindru în care
au fost puse câte o monedă din fiecare emisie a vremii alături de ziarele tipărite în acea
zi10. Noua biserică a fost inaugurată pe 29 septembrie 1885, aceasta fiind încă în
picioare. Biserica în stil bizantin a fost clădită cu cheltuială mare, jucând de-a lungul
vremurilor rol de catedrală și onorată de prezența familiei regale (Pl. XVII/34), a
înalților ierarhi bisericești și a conducerii autorităților locale11.
Azilul și școala
Domnița Bălașa a pus bazele Așezămintelor Brâncovenești prin înființarea unei Școli
primare de băieți în 1745 și a Azilului pentru femei văduve, bătrâne și sărace încă din 1751.
Ambele instituții au funcționat până în 1871 în chiliile ridicate în jurul bisericii.
Tradiția școlii a fost dusă mai departe de domnitorul Alexandru Ipsilanti care,
printr-un hrisov din 1 martie 1781, hotăra înființarea la Biserica Domnița Bălașa a unui
„orfanotrofion”, adică orfelinat pentru 100 de băieți ce urmau să primească educație în
limbile greacă și română, dar se pare că această școală nu a funcționat întocmai 12.
Abia în 187513 școala a fost recunoscută de către ministerul de resort și avea
patru profesori pentru studii, câte unul pentru muzică și sport și un număr de 150 de
elevi. Existau și case pentru profesori cât și alte dependințe. Mai mult decât atât,
Academia Sf. Sava a fost găzduită de această școală pentru o perioadă de timp14. Se pare
că școala a fost desființată undeva între 1894-1895, în locul ei funcționând farmacia
Spitalului Brâncovenesc15.
Informațiile pe care le avem despre Azilul de femei bătrâne sunt puține. Știm
din pisania celei de a doua biserici că se menționează un xenodohion, adică azil: „unde
și xenodohionul au așezat a fi înfrumusețîndu-se cu toată cheltuiala mării sale”16 ce își
desfășura activitatea în chiliile construite în jurul bisericii.
Domnița Bălașa dorea ca azilul să fie: „lăcaș priimitor de strein nemernici și
ticăloși, carii n’au unde să se umbrească și umblă lipsiți de hrana lor, să șaza într-u
această sfîntă mînăstire, în chilioare și să aibă hrana vieții lor din mînăstire17”
Se pare că desființarea în anul 1871 a primului lăcaș de cult (Edificiul I) ce
funcționa ca paraclis în chiliile dimprejurul Bisericii fusese o acțiune planificată cu ceva
timp înainte. Chiliile, după cum știm, găzduiau și instituțiile școlii și pe cea a azilului
de femei. Putem presupune că în 1871 au fost desființate cel puțin corpurile chiliilor de
pe latura sudică a bisericii, iar această desființare a fost determinată de lucrările de
construire a unei noi clădiri care să găzduiască Azilul pentru femei începute încă din
1870. Noul azil pentru femei putea găzdui în cele 32 de apartamente un număr de 50 de

Bacalbașa 1935, p. 299.
Bacalbașa 1935, p. 299.
11 Vîrtosu, Vîrtosu 1938, p. XVI.
12 Vîrtosu, Vîrtosu 1938, p. XII.
13 ANIC, Epitropia Așezămintelor Brâncovenești, Vol I 1835-1912, inv. 2765, f. 2.
14 Panait, Rafailă 2010, p. 23.
15 Vîrtosu, Vîrtosu 1938, p. XV.
16 Vîrtosu, Vîrtosu 1938, p. 100.
17 Vîrtosu, Vîrtosu 1938, p. XI.
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persoane pentru adăpost și îngrijire18. Câțiva ani mai târziu, azilul condus de superioara
Johana Hintz își sporise capacitatea găzduind un număr de 75 de asilane19.
În 1881, în cinstea celei ce a ridicat două biserici pe acest loc și s-a dedicat
ajutorării femeilor nevoiașe a fost ridicată în fața noului Azil o statuie de marmură
înfățișând-o pe Domnița Bălașa în mărime naturală (Pl. XVII/33).
Am dedus așadar că chiliile au fost dărâmate cândva în preajma anului 1871.
Analizarea hărților, fotografiilor și a planurilor vechi20 (Pl. XII-XIV) arată faptul că la
întocmirea planului Borroczyn în 185221 (Pl. XII/27) cel de-al treilea edificiu bisericesc de la
Domnița Bălașa era înconjurat de clădirile chiliilor unde funcționau școala și azilul.
Reprezentarea din Planul Papazoglu din 1871 atestă prezența unui Turn-Clopotniță la intrarea
ce se făcea dinspre strada ce la vremea respectivă se numea Calea Craiovi, ulterior Calea
Rahovei, azi strada Sfinții Apostoli (Pl. XII/26). Putem doar bănui că întocmirea propriu-zisă
a planului din 1871 a fost făcută înainte ca chiliile să fie dărâmate.
Cercetările arheologice anterioare
În zona bisericii nu au fost efectuate cercetări arheologice de amploare. Toate
au fost determinate de lucrări ce impuneau săpături de salvare. Astfel că au existat trei
campanii de săpătură ce au investigat atât curtea cât și interiorul bisericii.
În anul 1959, în curtea bisericii au avut loc cercetări grație lucrărilor de subzidire a
temeliilor și pentru repararea crăpăturilor zidurilor actualei biserici22. Au fost atunci dezvelite
o serie de ziduri aparținând unora dintre vechile biserici. Între 20 august și 15 septembrie 1959,
s-au efectuat cercetări arheologice pe latura de sud și est, unde au fost descoperite zidurile
construite din cărămizi a două, posibil trei dintre vechile lăcașe de cult (Pl. XV/28). Însă mare
parte dintre aceste edificii se găsesc sub actuala biserică23.
Aceasta este prevăzută cu un sistem de încălzire ingenios. În mai multe camere
subterane unite prin coridoare înguste sunt instalate multe radiatoare de fontă în care circulă
apă caldă. Căldura degajată în aceste camere este pompată în interiorul bisericii prin trei găuri
de ventilație vizibile la nivelul podelei, cu ajutorul unor ventilatoare mari instalate tot în subsol.
Acest sistem de încălzire a afectat cu siguranță zidurile vechilor biserici.
Au mai fost identificate două cavouri, unul in interiorul pronaosului uneia dintre
biserici pe care Cantacuzino o încadrează în secolul XVII (C), altul interpretat ca fiind
în exteriorul unei biserici din secolul XVIII (D) acoperit cu o piatră de mormânt din
1846 (E)24. În cavouri au fost descoperite oseminte umane răvășite, aparținând mai
multor schelete dezgropate din alte morminte. Cavourile au fost zidite cu aceleași tipuri
de materiale ca şi pridvorul, fiind încadrate cronologic de autor în sec. al XVIII-lea25
(Pl. XV/28). Analizând cu atenție planul acestor săpături în corespondență cu sursele
documentare, cartografice, fotografice și bibliografice am descoperit o serie de
Vîrtosu, Vîrtosu 1938, p. XV.
Anuarul Bucurescilor 1890, p. 89.
20 Planul lui Borroczyn din 1847, reprezentarea Bucureştiului realizată de Petre Ambrosiu după planul
Borroczyn 1847 și planul din 1871 al lui Pappazoglu dedicat lui V. Hiottu.
21 Planul Borroczyn 1852.
22 Cantacuzino 1962, p. 773-787.
23 Cantacuzino 1962, p. 774, fig. 10.
24 Cantacuzino 1962, p. 774, fig. 10.
25 Cantacuzino 1962, p. 773-787.
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neconcordanțe legate de atribuirea cronologică a structurilor identificate pe care o vom
explica pe parcursul articolului.
În 1992, la 30 m nord-est de altarul bisericii, a fost dezvelită o construcție din
lemn, din sec. XVIII, posibil anexa unei gospodării a boierilor Brâncoveanu26.
În anul 2018 o echipă de arheologi de la Muzeul Municipiului București a realizat
cercetări arheologice preventive pe latura de sud a curții bisericii și o serie de sondaje în
jurul acesteia. Cercetarea din jurul bisericii nu a condus la descoperiri arheologice, această
zonă fiind puternic afectată în urma lucrărilor de consolidare din 1960. Pe latura de sud a
curții, descoperirile au fost de mică însemnătate. S-a săpat într-un nivel de umplutură unde
au fost descoperite un zid construit dintr-un singur rând de cărămidă ce avea o traiectorie
curbată și o groapă de formă circulară cu diametrul de 1,1 m la o adâncime de circa 3 metri.
Zidul de cărămidă ar putea reprezenta o parte componentă a amenajărilor peisagistice din
jurul Bisericii executate în a doua jumătate a secolului al XIX-lea (Pl. VI; Pl. XIV).
Rezultatele cercetărilor
În urma săpăturilor din 2020 (Pl. VII) au fost dezvelite un număr de 13 structuri
de zidărie și identificate 10 camere27 ce aparțin unui corp de clădire cu orientare NVSE. Din cele 13 structurii de zidărie, 3 prezintă în bază arce de descărcare (Z7, Z9 și
Z13) fiind adăugate ulterior momentului inițial al construcției (Pl. II/4; Pl.III/5).
Cărămizile zidurilor sunt dispuse pe asize, alternând lung-lat-lung, mortarul
folosit este de culoare gălbuie, friabil și amestecat cu pietricele, iar rosturile sunt pline.
De asemenea, am putut observa că majoritatea zidurilor mai păstrează încă urme de
tencuială de var de culoare albă (Pl. IV/10).
Arcele de descărcare Z7 și Z928 suprapun nivelul de podea din C3 fiind
construite cel mai probabil odată cu zidirea intrărilor. Observațiile noastre ne indică un
proces de scufundare a podelei în camera C3, vizibil în special în zona arcului Z7 (Pl.
II/4). Scufundarea solului în această zonă ar fi determinat ca zidurile perimetrale Z3 și
Z8 să se încline spre interior. Construirea zidurilor Z7 și Z9 cu arc de descărcare în bază
a împiedicat acest proces.
Fundațiile clădirii sunt de tipul celor înecate în mortar. În șanțurile de fundație
cu o adâncime de circa 70-80 cm au fost depuse cărămizi amestecate cu mortar29. Pentru
cercetarea fundațiilor a fost realizat un sondaj în partea de sud-est a zidului Z8.
Faza I
Planimetria clădirii (Pl. VII-VIII) ne oferă indicii cu privire la funcționalitatea sa.
Camera 1 (singura cercetată în întregime) are o suprafață de 18,2 mp. Podeaua acesteia a
fost realizată din două rânduri de cărămidă. Al doilea rând de cărămidă reprezintă o refacere,
deoarece s-a observat faptul că tencuiala de pe pereți coboară până la primul rând de
cărămizi. Pornind de la suprafața cunoscută a Camerei 1, dar și dispunerea celorlalte ziduri
am încercat să reconstituim planul clădirii și modul etapelor de utilizare.
26

Panait 1992, p. 133-137.
Camerele vor fi notate cu C1, C2 etc.
28 Nu îl vom lua în considerare pe Z13 întrucât nu a putut fi cercetat din cauza că se afla prea aproape de
fundația unei clădiri recente.
29 Baza fundației a fost măsurată la -2,80 m față de punctul 0.
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Am putea propune30 un plan inițial al clădirii (Pl. IX) având în vedere
următoarele elemente principale: traiectoria zidurilor existente, distanțele dintre ele și
dispunerea în oglindă a camerelor.
Se observă astfel dispunerea în „T” a două holuri C7 și C3. Camerele sunt dispuse
de-a lungul holului median C3, pe ambele părți. Am stabilit că prima cameră31 este C2 care
este o anexă a camerei C1. Urmează încăperea C4, iar apoi anexa sa, C10. Pe partea de NE
față de C3 presupunem un număr egal de încăperi cu aceleași caracteristici.
În partea de NV a secțiunii, se pot observa urmele unui paviment în încăperea
C8 ceea ce atestă prezența unei alte camere delimitate pe două laturi de Z1 și Z11. Putem
doar presupune că aceasta era asemănătoare cu C2 și C10.
Facem totodată și o propunere a modului cum se făcea accesul prin clădirea
descoperită de noi. Încăperea C3 a jucat rolul unui hol principal cu camerele dispuse de
o parte si de alta. Interesant este faptul că intrarea în camerele principale nu se făcea din
C3 deoarece pe Z3 și Z8 nu apare nicio intrare. Din acest coridor principal se făcea
accesul către holuri secundare (C7) ce comunicau cu niște anexe (C2 și C10) cu rol de
anticamere. Astfel că din hol (C7) se intra în anexă (C2) și după aceea în încăperea
principală (C1). Dacă am extrapola acest fapt pentru toate camerele înseamnă că holul
C3 era de tranzit făcând accesul între două culoare de tipul lui C7 dispuse în oglindă32.
Ipoteza noastră se bazează și pe faptul că distanțele dintre ziduri sunt aproximativ
egale. Distanța dintre Z4 și Z2 e aceeași cu cea dintre Z2 și Z6, la fel cum distanța dintre
Z13 și Z7 este aceeași cu cea dintre Z4 și Z10. Imaginea în oglindă a camerelor este susținută
și de simetria intrărilor ce erau dispuse pe Z4 și Z6 pe aceeași direcție.
Z

Z2

Z3

Z4

Z5

Z6

26×14×4

27×14×4

28×14×4

26×12×4

28×14×8

29×14×3

26×13×3

28×14×4

13×13×4

28×14×3

29×13×3

26×15×4

16×12×4

27×12×4

26×13×4

28×13×2

27×14×4

13×10×5

28×13×4

27×13×3

20×12×3
Z7
29×13×5
24×13×3
25×13×5

Z8
13×13×3
25×12×3
28×14×4

Z10
17×14×3
26×13×4
27×14×4

Z11
23×14×3
23×11×4

Z12
10×10×4

Tab. 1. Dimensiuni ale cărămizilor din zidurile corpului de clădire cercetat (cm) /
Dimensions of the bricks from the researched walls.

Ce e notat pe plan cu verde sunt zidurile pe care le considerăm foarte probabil să aibă acea traiectorie sau
efectiv să existe, ce e colorat cu mov este mai puțin probabil să existe, deoarece nu au fost descoperite urme
ale lor nici în săpătura din 2018 și nici în cea din 2020. Punctele A-D reprezintă locurile unde ar fi trebuit
să identificăm ziduri. Din păcate pentru A-C zidurile au putut fi foarte ușor distruse de țeava de apă pluvială
(A), de un cilindru de beton (B) și de un cămin de canalizare modern (C). Pentru zona D nu s-a putut
observa în săpătură urme ale continuării zidului Z6.
31 De la NV către SE.
32 Presupunem că dincolo de Z13 ar fi trebuit să existe o încăpere de tipul lui C7.
30

269

Faza II
În colțul de SV, la intersecția dintre Z4 cu Z1 înspre C2, la o adâncime de aprox.
70 cm s-au găsit urmele unui pavaj (Pl. IV/9) asemeni celui al camerelor notate de noi
de la 1 la 10. Din nefericire, pavajul se află foarte aproape de un stâlp ornamental a cărui
fundație sparge podeaua.
Clădirea a suferit reparații și probabil recompartimentări ulterioare momentului
inițial de funcționare, marcate prin zidirea intrărilor mai sus menționate, dar și de sprijinirea
zidurilor holului delimitat de zidurile Z3 și Z8 prin ridicarea zidurilor Z7 și Z9.
Pavajul de cărămidă aparține unei faze ulterioare de funcționare în care
camerele 1-10 fuseseră închise prin zidirea intrărilor și probabil umplute și abandonate.
Argument în acest sens este diferența altimetrică între cele două pavaje de cărămidă
(-0,70 m cel superior și -1,57-1,83 m, cel al camerelor 1-10) (Pl. VII).
E greu de stabilit dacă momentul în care s-au adăugat zidurile cu arce de
descărcare (Z7 și Z9) corespunde cu momentul în care au fost zidite intrările și execuția
podelei de la partea superioară surprinsă în colțul de sud al C2.
Materiale arheologice
În urma investigațiilor a fost recuperată o cantitate mică de material arheologic,
poate și din cauza numeroaselor lucrări edilitare din zonă ce au deranjat stratigrafia.
Majoritatea descoperirilor este reprezentată de piesele din ceramică, însă apar și
artefacte din metal și sticlă.
Obiectele din ceramică (Pl. X) sunt fragmentare, însă există câteva excepții.
Ceramica este de factură locală, realizată din argilă arsă oxidant, decorată atât pe
exterior cât și pe interior. La cele mai multe dintre fragmente, decorul constă în vopsirea
lor în nuanțe de verde, galben sau maro acoperite cu smalț. Apar fragmente de buză care
sunt decorate cu rotița ori fragmente ce au aplicații de bumbi. Tot aici trebuie să amintim
un fragment de faianță din pastă albă (Pl. X/17) ce are irizații multicolore (smalț) și este
pictat cu albastru (posibil ceramică otomană). De asemenea, pe unele piese apar brâuri
incizate. Formele care au putut fi identificate sunt ale ceramicii de uz comun: străchini
(Pl. X/16), oale, farfurii (Pl. X/15), ulcioare (Pl. X/12-13) și o tigaie (Pl. X/18).
Materialul ceramic poate fi datat între secolele XVIII și XIX. Cea mai mare
parte a pieselor din ceramică provine din încăperea C6 (partea de NV).
Pentru ulciorul din sec. XVIII (Pl. X/12) am găsit analogii cu piese descoperite
în Cetatea Turnu33, fiind datate între sec XVI-XVIII. Acest tip de vas era folosit pentru
apă sau ceai și se numea ibriq34.
Tot la categoria ceramicii putem încadra o pipă din caolin (Pl. XI/20) decorată
cu motive florale, găsită în umplutura camerei C6. Decorul ștampilat apare doar pe
găvan și este caracterizat de o combinație de rozete în registrul superior și frunze în cel
inferior. Bordura este simplă, delimitarea de găvan făcându-se printr-o linie incizată.
Pipa este creată în tipar, din două părți. Din păcate nu este întreagă, lipsindu-i părți din
camera de ardere și din inel (L: 5,1 cm, H păstrată: 4 cm, Di: 2,3 cm).

33
34

Gașpar 2019, p. 151, pl. 5.
Gașpar 2019, p.134-135.
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Obiectele din sticlă sunt puține și în general fragmentare. Păstrate întregi sunt
cele care au fost scoase din umplutura canalizării circulare din colțul de vest al secțiunii.
Remarcăm aici sticluțele de parfum datate în anii 1980, produse în fabrica Miraj (Pl.
XI/22-24). Dintre piesele mai vechi amintim două fragmente dintr-o brățară, descoperite
pe canivoul de termoficare, în încăperea C4 (-1,20 m), în apropierea lui Z2 (Pl. XI/25).
Aceasta este triunghiulară în secțiune, sticla are culoarea albastru închis iar pe suprafață
apare un strat subțire de culoare aurie.
Nici obiectele de metal nu sunt numeroase. Cele mai des întâlnite obiecte din
metal sunt cuie de fier de diferite forme, piroane și scoabe. Tot aici putem să încadrăm
o cheie, câteva verigi și posibil o parte din ce pare a fi un cuțit. Au mai fost descoperite
câteva plăcuțe, o furculiță/lingură și o pafta.
Paftaua (Pl. XI/21) (L:8,2 cm, l: 7,5 cm, gr: 57,1 g) a fost descoperită în camera
C6, la o adâncime de -1,75 m, la aproximativ 30-40 cm distanță de evazarea zidului Z8.
Aceasta este confecționată prin forjare, realizată din bronz, de formă circulară, îi lipsește
cheotoarea, iar la capătul opus este ascuțită. Partea centrală este decorată cu o floare
(rozetă) în relief cu opt petale, iar pe margine apare un brâu perlat încadrat de o linie
simplă. Spațiul dintre margine și floarea centrală este decorat cu ce par a fi șiruri de
cercuri concentrice ce au în mijloc câte o protuberanță. Paftaua este de influență
orientală și datată în prima jumătate a sec. al XVIII-lea35. Analogii au fost stabilite cu
două piese aflate în inventarul36 Muzeului din Constanța, și anume cu nr. 837 și 1038.
Ambele prezintă rozeta și brâul perlat. Aurel Mototolea face trimitere la descoperirile
lui Ioan Vasiliu, care în urma cercetărilor din cimitirul medieval de la Isaccea găsește o
pafta extrem de asemănătoare39 cu cea descoperită la Domnița Bălașa, dar căreia îi
lipsesc cercurile de pe corp.
Inventarul numismatic este de asemenea redus, majoritatea monedelor datând
din perioada recentă. Pe podeaua din C1 au fost descoperite două monede din bronz
(una fragmentară și una întreagă)40. Dintre cele recente, prima a fost găsită pe suprafața
canivoului, a fost emisă 1951-1952, este din aluminiu și are valoare de 2 lei, două au
fost scoase din umplutura canalizării și datează din 1978, iar ultima monedă descoperită
deasupra podelei dintre Z1 și Z4 are valoarea de 20 lei fiind emisă în 1993.
Discuții
Primele cercetări efectuate de echipa41 de la Muzeul Municipiului București în 2018
în jurul Bisericii nu au condus la descoperirea niciunei structuri de zidărie, deși amplasarea
secțiunilor a avut în vedere cercetările anterioare făcute de Gheorghe Cantacuzino în 1959.
Am descoperit totuși că zidurile cercetate atunci ce au aparținut bisericilor anterioare au fost
distruse complet ca parte a lucrărilor de subzidire a bisericii.
Încadrarea cronologică a fost făcută de dr. Camelia Ene de la Muzeul Municipiului București, căreia îi
mulțumim și pe această cale.
36 41285a și 48098.
37 Mototolea 2015, p. 322.
38 Mototolea 2015, p. 323.
39 Vasiliu 1995, p. 392, pl. V, fig. 1.
40 Monedele se află în prezent în proces de restaurare în laboratoarele Muzeului Municipiului București și
prin urmare nu au putut fi încă analizate de specialiștii Cabinetului Numismatic și Medalistic.
41 Theodor Ignat – responsabil, Elena Gavrilă, Adelina Darie, Ioana Manea, Radu Văcălie.
35
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Pentru a putea determina din ce ansamblu de clădiri fac parte zidurile
descoperite în timpul cercetărilor noastre de la Domnița Bălașa, am apelat la hărțile și
planurile istorice disponibile pentru București, dar și la fotografii de epocă. Ne-am
folosit de Planul Borroczyn 1852 și planul Bucureștiului de la 1895-1899 pe care le-am
georeferențiat în programul Quantum GIS 2.18.16 (open source) folosind tipurile de
transformare Thin Plate Spline (pentru Borroczyn) și Helmert (pentru planul de la 18951899) și metodă de recompunere Nearest Neighbour (Pl. XII/27; Pl. XIII). De asemenea
am georeferențiat și planul cercetărilor lui Cantacuzino din 195942, ca parte a procesului
de georeferențiere a planului Borroczyn (Pl. XIV). Am procedat astfel pentru că biserica
Domnița Bălașa figurată în acest plan este cea ridicată la 1842, iar orientarea și poziția
acesteia este diferită de cea a bisericii actuale.
La o analiză mai atentă a planului publicat de Gh. Cantacuzino43 am observat
că propunerile de încadrare cronologică a structurilor descoperite trebuie reconsiderate.
În interpretarea originală sunt menționate trei biserici anterioare (Pl. XV/28).
Pentru o mai bună înțelegere, le-am denumit de la cea mai veche (Edificiul I) la cea mai
nouă care este încă în picioare (Edificiul IV).
De fapt Edificiul II și III din planul original nu sunt elemente de la două biserici
diferite ci sunt parte a unui singur edificiu (Pl. XV/29, Tab. 2). După formă și particularități
și cu ajutorul unor fotografii de epocă, am ajuns la concluzia că este vorba despre biserica
în stil neogotic ridicată de Safta Brâncoveanu la 1842 (Pl. XVI). Una dintre fotografii (Pl.
XVI/30) înfățișează Biserica neogotică de la 1842 în prim plan, iar în planul îndepărtat se
observă noua clădire a Azilului. Din biserică se distinge pridvorul deschis de formă
patrulateră cu cele trei arce ogivale caracteristice stilului. Din fața azilului lipsește statuia
Domniței Bălașa ridicată la 1883, iar în colțul din dreapta-jos al imaginii se observă un teren
viran împrejmuit cu un gard, loc pe care începând cu 1890 va începe construirea Palatului
de Justiție. Fotografia a fost astfel executată cândva între 1876 când este finalizată
construcția Azilului și 1881 când este demolată biserica Saftei Brâncoveanu.
Interpretare Gh. Cantacuzino 1962

Edificiul I
Edificiul II
Edificiul III
Edificiul IV

Sfârșit de secol XVIînceput de secol XVII
Secolul XVII
Secolul XVIII
1881-1888

Reinterpretare actuală
Biserica Bălașa
Edificiul I
1742-1744
Biserica Bălașa Edificiul II
1750-1753
Biserica Neogotică Edificiul III
1842
Actuala biserica Edificiul IV
1881-1888

Tab. 2. Perioadele când au fost construite bisericile de la Domnița Bălașa / The
periods when the churches at Domnița Bălașa were built.
Cea de-a doua fotografie (Pl. XVI/31) înfățișează întreaga biserică într-o
perspectivă dinspre sud-vest. Se distinge cu uşurinţă forma rectangulară cu cele două
transepturi puțin evidențiate față de navă. Grosimea mai mare a peretelui bisericii în
42
43

Planul original a fost digitizat.
Cantacuzino 1962, p. 774, fig. 10 – după ridicare în plan și reconstituire E. Mironescu.
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zona de sud-est, așa cum este figurată în planul cercetărilor din 1959 este explicată de
aceeași fotografie. Se observă că acolo se găsea un fel de anexă lipită de corpul bisericii.
În spiritul acestei descoperiri, putem presupune că Edificiul I (conform planului
original) nu reprezintă o biserică din sec. XVI-XVII ci în fapt cea de-a doua biserică
ridicată de Domnița Bălașa între 1750-1753, deci secolul XVIII. O mărturie a lui
Constantin Bacalbașa spune că la 1871 biserica Domnița Bălașa nu era decât o mică
bisericuță. Mai târziu a fost refăcută cu totul44. Refacerea despre care face vorbire se
referă la biserica ridicată la 1881.
Cât privește corpul de clădire descoperit arheologic în 2020, considerăm că reprezintă
o parte din chiliile vechilor biserici. Există o suprapunere foarte bună între clădirea dezvelită
arheologic și chiliile figurate pe planul Borroczyn. Acestea au fost construite cel mai probabil
după 1750. Ca argument în acest sens stă pe de o parte cercetarea arheologică care nu a
identificat materiale mai vechi de sec. XVIII. Pe de altă parte, avem informația conform căreia
prima biserică din piatră ridicată tot de Domnița Bălașa între 1742-1744 este transformată în
paraclis al familiei supt învelișul caselor. Acest text sugerează că vechea biserică a fost
înglobată în structura chiliilor ce aveau să înconjoare viitoarele biserici.
Chiliile au fost demolate cel mai probabil în preajma anului 1871 atunci când
este menționată demolarea paraclisului (Edificiul I). Acţiunea de demolare a fost cel
mai probabil determinată și de construirea începând cu 1870 a noului azil pentru femei
(Pl. XVII/32), vizibil pe planul Bucureștiului de la 1895-1899 (Pl. XIII). Paraclisul s-ar
fi găsit la nord-est de actuala biserică. Știm asta pentru că la 1883, pe locul altarului
acestei prime biserici se ridică un monument votiv, vizibil pe același plan al
Bucureștiului (Pl. XIII). Ce a funcționat în încăperile descoperite de noi, e greu de spus.
Școala sau azilul de femei? Sau poate erau camere destinate profesorilor, sau slujitorilor
bisericii. Nu vom ști sigur niciodată. Descoperirea paftalei de femeie, datată la mijlocul
sec. al XVIII, poate sugera că mai degrabă erau camerele azilului.
Înființarea azilului de femei la 1751 a venit poate ca o consecință a trecutului
zbuciumat al celei de-a șasea fiice a lui Constantin Brâncoveanu. Găsindu-se la Istanbul
pentru a aranja căsătoria fratelui ei Radu Brâncoveanu cu fiica lui Antioh Cantemir, a
trecut prin moartea tatălui și a celor patru frați. A fost întemnițată la Ceauș Enimi unde
au mai fost închise și mama și cumnata sa, pentru ca apoi să fie vândută ca sclavă în
Caucaz45. Probabil că fondarea Azilului a fost un demers spre a veni în întâmpinarea
acelor femei neajutorate și în nevoie.
Toate structurile descoperite au fost conservate cu speranța că vor fi puse în
valoare, respectând astfel dorința și blestemul Domniței Bălașa. Blestem cumplit ca
nimeni să nu se atingă în vreun fel de zidurile construite, iar de nu va asculta aceasta
și va mișca din locul ei măcar o cărămidă „să fie ucis cu tot neamul lui, grabnic și
nemilos, într-o zi de mare sărbătoare”46.

Bacalbașa 1935, p.69.
Sturdza 2004.
46 Ionescu 1981.
44
45
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