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Săpăturile arheologice de salvare începute în anul 1998, ulterior 
transformate într-o cercetare cu caracter permanent, au dus la dezvelirea unor 
substrucţii de cărămidă, amplasate la intersecţia străzilor Stavropoleos şi Poştei. 
La sfîrşitul primei campanii de săpături (octombrie-decembrie 1998) s-a putut 
preciza că acestea aparţin hanului Stavropoleos, construit între anii 1722-17241

• 

Continuarea cercetărilor a condus la identificarea zidurilor de cărămidă a 
cinci pivniţe, dintre care numai prima, aflată sub intrarea în han, a fost degajată în 
întregime. Ea are un plan dreptunghiular, cu dimensiunile interioare de 5,35 m x 
3,40 m; pardoseala, din cărămidă legată cu mortar, se află la 3,80 m adîncime faţă 
de nivelul actual al străzii. 

Pivniţa 1 a fost folosită, ca depozit, de către un negustor înstărit, a cărui 
marfă a fost găsită într-o cantitate foarte mare : ceramică locală (cea. 130 ex. ), 
faianţă şi porţelan (cea. 300 ex.), vase de sticlă (cea. 90 ex.)2

• Din păcate, 
îngroparea unei conducte de apă, al cărei traseu traversează încăperea prin mijloc, 
a dus, în mare parte, la distrugerea şi împrăştierea vaselor aflate în acest subsol3

. 

Descoperirea unei monede de la Francisc II ( 1792-1838}- un kreuzer din 
anul 1812 - şi a unei supiere din porţelan lucrată la Berlin între 184 7-1849, 
asociate cu un nivel de arsură ce căpăcuieşte pivniţa, constituie argumentele care 
ne permit să conchidem că depozitul s-a păstrat in situ datorită "focului cel mare" 
izbucnit, la 23 martie 184 7, chiar în vecinătatea hanului Stavropoleos4

. 

Prezenţa acestui important depozit de marfă nu este de natură a ne 
surprinde, deoarece, după cum arăta şi Anton Maria del Chiaro la 171 O, prin 
însăşi destinaţia sa "hanul este o incintă din ziduri puternice ... cu prăvălii clădi te 
cu boltă, pentru mai multă siguranţă împotriva primejdiei focului şi aceste 
prăvălii sunt ţinute de negustori ... ce plătesc o sumă oarecare pe lună, drept 
chirie"5

. Câtiva ani mai tărziu, Charles Claude de Pei"sonel constata c• hanurile • 

1 Iustin Marchiş, Constantin Bălan, Dan Mohanu, Gheorghe Mănucu Adameşteanu, Stavropoleos. 
Ctitorie, oameni, fapte, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2000, p. 9-25 (mai departe Stavropoleos). 
2 Pentru vasele de sticlă, Gheorghe Mănucu Adameşteanu, Monica Mărgineanu-Cârstoiu, lngrid 
Poli, Bogdan Constantinescu, Bucureşti MIM, XIV, 2000, p. 42, pl. 29-33. 
3 Ibidem, p. 6-7. 
4 Paul Cemovodeanu, Nicolae Vătămanu, Bucureşti MIM, XII, 1997, p. 87-lll. 
5 Călători străini despre ţările române, voi. VIII, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 

l <J83, p. 365. 

95 

https://biblioteca-digitala.ro



erau "ocupate de negustori bogaţi la care găseşti tot felul de mărfuri din toate 
ţările lun1ii cu care fac negoţ"6 . 

Tot din documente aflăm că la l ianuarie 1777, negustorul grec Anastase 
Pantazi închiria la hanul Şerban Vodă, cel mai mare din Bucureşti, o prăvălie cu 
pivniţă, cu 85 de taleri pe an7

, în timp ce, numai pentru o prăvălie, se pl:lteau 55 
de taleriR. · 

La hanul Stavropoleos, în anul 1820 - pentru a ne referi la un moment mai 
apropiat cronologic de data depozitului aflat în discuţie - chiriile variau între 55 
şi 580 de taleri, cei 16 chiriaşi înregistraţi aducând un venit anual de 3130 de 
taleri9

. 

A vând în vedere destinaţia lor, hanuri le erau amplasate, aşa cum s-a 
întîmplat şi cu Stavropoleos, cu precădere în " Târgui din Năuntru", dezvoltat în 
jurul Curţii Domneşti, adică în cea mai importantă zonă comercială a 
Bucureştiului. 

Înflorirea economică deosebită, marcată documentar prin atestarea unui 
număr foarte mare de prăvălii, este confirmată şi de numărul mare de hanuri -
peste 20 - construite în acest perimetru. Existenţa acestora, ca şi a întregului oraş, 
a fost marcată de cutremure (1802, 1838) şi incendii (1804, 184 7), ultimul fiind 
cel mai mare. Distrugerile din 1847, consemnate în numeroase documente, sunt 
înregistrate arheologic în numeroase puncte din capitală ; dintre acestea pot fi 
amintite câteva depozite de marfă descoperite la hanul Sf. Gheorghe Nou (peste 
3000 de pipe) 10

, strada 30 Decembrie (o pivniţă conţinând o cantitate importantă 
de ceramică românească, de import şi sticlărie) 11 , strada Băcani, (o prăvălioară cu 
multă ceramică şi sticlărie, unde au fost descoperite şi 67 de parale ) 12

, strada 
Colţei (o pivniţă cu circa 300 de vase din ceramică şi sticlă) 13 • 

CERAMICA LOCALĂ 
Materialul ceramic recoltat în urma cercetărilor arheologice de la hanul 

Stavropoleos este, într-o 1năsură covârşitoare, în stare fragmentară. Totuşi, au fost 
găsite intacte sau au putut fi restaurate integral, trei ligheane, două castroane, o 
farfurie, două capace de oală, două ulcele, două ulcioare, o oală şi un borcan. 

fl George Potra, Bucureştii vâzuţi de călători străini. Ed. Academiei Române. Bucureşti, 1992, p. 
63. 
7 /dem, Documente privitoare la istoria oraşului Bucureşti ( 1594-1821 ). Ed. Academiei R.P.R .. 
Bucureşti, 1961, p. 490-491, doc. 400. 
8 Ibidem, p. 513-515, doc. 420. 
9 Iustin Marchiş, Constantin Bălan, Dan Mohanu, Gheorghe Mănucu-Adameşteanu, Stavropoleos, 
p. 44-45. 
10 G. Potra, Hanurile bucureştene, Bucureşti, 1943, p. 23. 
11 Studii şi referate privind istoria României, 1, Bucureşti, 1954, p. 501-505. 
12 Ibidem, p. 524-525. 
13 Gh. Mănucu-Adameşteanu, D. Căpăţână, lngrid Poli, B. Constantinescu, Bucureşti IVIIM, XV, 
2001. p. 20-21. 
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Ceramica descoperită la Stavropoleos aparţine, din punct de vedere 
cronologic, primei jumătăţi a secolului al XIX-lea. Ea continuă formele specifice 
ale ceramicii de uz smălţuită (foarte rar nesmălţuită), precum şi tehnicile de 
modelare şi decorare ale perioadei anterioare. Dintre cele 131 de vase găsite în 
săpătură, au putut fi identificate opt forme (categorii) funcţionale şi anume : 
farfurii întinse sau adânci (78), castroane (28), ligheane ( 11 ), oale cu toartă ( 6), 
capace (3), ulcioare (3), ulcele cu toartă (2) şi un borcan. 

Ligheanele 
Sunt vase cu gura largă, cu adâncime medie, întrebuinţate casnic pentru 

spălat tacâm uri, rufe etc. Capacitatea lor variază de la câteva kg până la 10-11 kg. 
Diametru! maxim oscilează între 34 şi 48,3 cm. Ligheanele au pereţi groşi de 
circa 4 cm, iar înălţimea buzelor oscilează între 3 şi 4 cm. Fundul lor este drept. 
Sunt smălţui te în interior în culori predominant maro-galben şi, foarte rar, crem
maro sau alb-verde-maro deschis. 

Decorul dominant, executat pe fond maro, constă dintr-o bandă galbenă 
vălurită, de circa 0,5 cm lăţime, trasată pe buză, urmată de două benzi circulare 
orizontale, de aceiaşi culoare şi cu aceeaşi lăţime. 

Pe umărul vasului, până în locul unde începe concavitatea maximă, sunt 
amplasate o bandă vălurită şi trei benzi circulare orizontale, toate galbene (Pl. 
11/5-6 ; X/7 -1 0). 

Castroanele 
Sunt vase adânci care au, în majoritatea cazurilor, fundul drept cu muchia 

profilată la bază, pereţii puţin arcuiţi şi buzele scurte, uşor răsfrânte spre exterior 

sau chiar teşite orizontal în unghi de 90° faţă de pereţii vasului. Pot fi de 
dimensiuni mici, medii şi mari, ultimele apropiindu-se de categoria ligheanelor. 

Marea majoritate a pieselor sunt smălţuite numai în interior. Culorile 
variază în nuanţe de alb, maro, verde şi galben, în combinaţii verde-galben-maro, 
alb-maro, maro-galben sau verde- galben (Pl. 11/8). 

Castroanele de dimensiuni mici (diametru! la gură 17,3 cm ; grosimea 
pereţilor 3-4 cm; diametru! bazei 7,9 cm ; înălţimea 5 cm; volum util 350 gr) au 
un decor caracteristic : pe buze - pe un fond maro, o linie vălurită albă ; pe umăr -
un cerc alb ; pe fund - cercuri albe, maro închis sau alb murdar (Pl. Ill/9,12 ; 
XI/15). 

Singurul castron omamental este smălţuit numai în exterior, pe un fond 
galben, cu pete aleatorii de culoare yerde. Pentru prins de perete se observă două 
găuri, una pe fundul vasului, iar a doua aproape de buză (Pl. XII/6). 

Farfuriile 
Din punct de vedere funcţional se pot împărţi în două categorii : întinse şi 

adânci. Sunt vase plate, de formă rotundă, cu marginile puţin ridicate, cu fundul 
plat pentru cele întinse sau adâncit în cazul categoriei a doua. Farfuriile se 
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sprijină, în cele mai multe cazuri, pe un picior rotund, uşor profitat ; uneon 
buzele farfuriilor sunt vălurite sau striate. 

Farfuriile sunt smălţuite numai în interior. Cromatic, culorile preferate de 
meşter şi, desigur de clientelă sunt : galben, verde şi maro. Astfel, se întâlneşte 
combinaţia de smalţ galben cu pete de culoare verde, degrade maro-galben cu 
pete roşii şi verzi. 

Decorul farfuriilor pictat este variat. Se întâlnesc cercuri concentrice de 
culoare roşie, motive florale de culoare verde (Pl.XII/19) sau spirale verzi, 
înconjurate de cercuri de aceeaşi culoare. Astfel, una dintre farfurii, pe fond 
maro, are buza lată de 2 cm. decorată cu o linie concentrică şi o bandă ondulată 
galbenă. Vasul are pe umăr o bordură lată galbenă, concentrică, pe care sunt 
trasate patru linii maro. Urmează pe fund nouă pete de forme diferite, verzi, 
semănând cu picătura de apă scursă. Fundul castronului are în centru un cerc de 
culoare galbenă (Pl. Xl/14). 

Menţionăm şi farfuriile decorate cu motive incizate. Acestea pot fi florale 
sau geometrice (Pl.XI/11-13). Motivul geometric constă, cel mai adesea, dintr-o 
spirală amplasată în centrul farfuriei, urmată de două sau mai multe cercuri. 
Peretele vasului este decorat cu spirale concentrice şi linii vălurite suprapuse (Pl. 
11111 0-11). 

Capace 
Capacele pentru oale sunt reprezentate prin trei piese, dintre care două 

nesmălţuite (Pl. 11/7 ; XIII/20-21 ). Capacul smălţuit are diametru! la buză de 20 
cm, iar culoarea neagră îi acoperă ambele feţe. Butonul de prindere are diametru! 
de 4 cm (Pl. XIII/22). 

Ulcele cu toartă 
S-au descoperit două piese, păstrate intacte, confecţionate în aceeaşi 

manieră. Sunt nesmălţuite, cu o înălţime de 15,5 cm - 16 cm. Diferenţe există 
între diametru! gurii (9 cm şi, respectiv, 12 cm) şi zona maximei arcuiri ( 1 O cm şi, 
respectiv, 11 cm). 

Decorul este reprezentat de o bandă de humă albă, circulară, amplasată în 
zona de maximă arcuire a toartei şi un cerc alb la un cm mai jos de banda albă. 
Banda circulară albă poate fi înlocuită cu opt cercuri concentrice subţiri, dar dese, 
de aceeaşi culoare (Pl. XIII/23-24 ). 

Ulcioarele 
Sunt vase de diferite dimensiuni, cu gâtui strâmt, întrebuinţate tnai ales la 

transportul şi păstrarea lichidelor, în special a apei. 
S-au descoperit numai tre1 e). ~mplare, aflate în stare fragn1cntară, dintre 

care unul a fost integral restaurat. Un ulcior are toarta cu margini vălurite. 

Decorul constă dintr-un fond verde închis cu pete şi dungi de un verde deschis. 
Ulciorul restaurat face parte din categoria vaselor cu cioc lăţit pentru scurgerea 
apei (Pl. 113 ; IX/5). Un fragment provine de la un ulcior smălţuit în maro, cu cioc 
ascuţit de scurgere a apei . 
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Oale cu toartă 
Oalele sunt de diferite dimensiuni şi se caracterizează prin faptul că au 

diametru] gurii mai mare decât cel al fundului şi umerii puternic rotunjiţi. Sunt în 
general smălţuite, dar aceasta nu este o regulă generală. Astfel, din totalul de şase 
oale descoperite în camera l a hanului, două sunt nesmălţuite (Pl. 111-2 ; IX/1-2). 

Culorile predominante ale smalţului sunt nuanţe de verde, galben şi maro. 
Decorul poate consta în pete gălbui pe un fond verde, alb murdar cu pete verzi etc 
(Pl. IX/3-4 ). 

Două oale au sub buza uşor răsfrântă spre exterior, două rânduri de striuri 
orizontale trasate cu beţişorul înainte de ardere (Pl. 111-2 ; IX/1-2). 

Borcan 
Este singura piesă de acest tip descoperită în cercetare. Are buza uşor 

evazată spre exterior, iar pereţii sunt drepţi. Este smălţuită la interior şi la exterior 
în culoare maro (Pl. 1/4 ~ IX/6). 
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CERAMICĂ LOCALĂ Tabel nr.l 

Categorie 0 0 H Volum Starea Culoare 
Nr gură fund (cm) (kg) Obiectului 

(cm) (cm) 
1 Lighean 48,3 9,5 15 7 Restaurat Maro, galben 
2 " 47 Fragment Maro, galben - - -

3 " 45 18,5 16 10,2 Restaurat Maro, galben 
4 " 34 15 12 3,5 Restaurat Maro, galben 
5 " 20,5 6,8 Restaurat 10% Alb, verde, maro - -
6 " 18,5 13 Fragment Maro, galben - -
7 " 16,5 12 " Maro, galben - -
8 " 13 " Maro, galben - - -
9 " 14 " Maro, galben - - -

10 " 18,5 13 " Maro, galben - -

1 1 Castron 26,5 - 6 - Buză Nesmălţuit 

12 " 18 8 3 0,4 Restaurat Verde, galben, maro 
13 " 17,3 7,9 5 0,6 " alb, maro 
14 " 6 Buză Maro - - -

15 " 5 Fund şi buză Verde deschis - - -
16 " 6 Buză Nesmălţuit - - -
17 Castron 20,2 8,5 5 - Restaurat 40% Galben, verde 

decorativ 
18 Farfurie 23,5 11,5 3,5 - Restaurat Maro, verde 
19 " 22,2 12 2,8 " Alb murdar -
20 " 22 9 Restaurat 50% Verde - -
21 " - 11,5 - Fund Verde, 

22 " 3,5 - Fund Verde, galben - -
23 Capac 20 - - - Fragment Negru 
24 " 14 5 4,5 " Nesmălţuit -
25 " 11,5 5,5 2 Restaurat " -
26 Ulcică cu 12 6,5 16 1,1 " 

toartă " 
27 " 9 5,5 15,5 0,6 " " 
28 Ulcior 15 15 33 2,5 " Maro, galben 

29 " 12 26 - Restaurat 75% Maro, galben -
30 Oală cu 18 - - - Buză Verde, galben 

toartă 

31 " 16,5 " Maro, verde - -

32 " 14,5 9,5 18,5 2,1 Restaurat Nesmălţuită 

33 " 14 Buză Maro 1 - - -

34 " - 12,4 18,5 - Fragment Verde, galben ' 

35 " - 9,3 - - Fund Nesmălţuită 

36 Borcan 10 8,6 18,5 1,20 Restaurat Maro 

i 
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CERAMICA DE IMPORT 
Dintre celelalte descoperiri de la Stavropoleos ne reţin atenţia faianţa şi 

porţelanul de import, dintre care am alcătuit un catalog selectiv de 71 de piese 14
. 

Pe baza mărcilor existente, peste 1 O tipuri, se poate conchide că 

tnajoritatea provin din ateliere din Anglia, alături de care sunt prezente 
manufacturi din Franţa (cat. 42), Boemia (cat. 52), Prusia (cat. 67). Prezenţa unui 
număr mare de vase cu mărci diferite într-un complex închis va permite o 
încadrare cronologică mai bună pentru descoperirile izolate din Bucureşti. Dintre 
acestea se remarcă, prin frecvenţă, farfuriile cu marca LINDNER 15

, aflate numai 
la Stavropoleos în număr de 13 piese. La polul opus par să se afle farfuriile 
manufacturate în Europa apuseană, care sunt prezente prin exemplare izolate 16

• 

Ca forme, predomină farfuriile întinse, cu marginea dreaptă sau dantelată, 
mai puţin uzitate fiind farfuriile adânci şi castroanele. Culorile predominante sunt 
albastru şi maro, alături de care mai apar negru, verde, violet şi roşu. Decorul 
preferat este cel al "salciei", care le depăşeşte numeric pe toate celelalte. 

Alături de acestea, se remarcă ceşcuţele din porţelan şi faianţă fină, cu 
farfurioarele asopciate, precum şi un mare număr de halbe de bere, toate lucrate 
în manufacturi din Europa Apuseană. Din acelaşi areal geografic, după cum ne 
sugerează supiera originară din Berlin, par să provină şi alte componente ale 
veselei de masă, remarcabile prin varietatea formelor. 

Faianţă cu decor imprimat prin transfer 

Motivul "salciei" - culoare albastră 
1 Farfurie întinsă ; atelier european ; marcaj Lindner & Co cu ancoră 

medalion central cu templu şi barcă, păsări în zbor. Bordura cu grilaj, vrejuri 
cu frunze şi flori ; restaurată ; 0 23,5 cm. 

2 Farfurie adâncă ; atelier european ; 0 17 cm. 
3 Farfurie ; atelier Anglia ; marcaj BIRMINGHAM-MASCHWITZ, scris în 

cerc cu albastru. 

14 Pentru identificarea manufacturilor au fost folosite : Comment reconnaître les porcelaines et les 
fai"ences, d'apres leurs marques et leur caracteres, Librairie Garnier, Paris ; L. Dankert, Manuel 
de la porcelaine europeenne, Bibliotheque des Arts, Paris 1973 - Office du livre Imprime en 
Suise ; G. Fontane, La ceramique Jram;aise, Larousse, Paris, 1946 ; Ralph & Terry Kovel, 
Dictionary of Marks 1 Pottery and Porcelain, Ed. Publisher Inc., New York ; Miller Judith & 
Martin, Miller~\· pocket Antiques Fact File, Octopus Publishing Grong Ltd., Marea Britanie, 2ooo 
; Judith Miller, O abordare mai detailată a antichităţii/ar, Ed. M.A.S.T., Bucureşti, 2ooo ; E. 
Poche, Porzellanmarcken, Artia Yerleg, 1975 ; E. Zimmermann, Porzellan und Fayence, Richard 
Karl Schmidt & Co., Berlin. 
l'i S. Morintz, Gh. Cantacuzino, Bucureşti, 1, 1954, p. 126, fig. 45. 
It> Bucureştii de odinioară În lumina săpâturilor arheologice, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1959, p. 
160, pl. CXIY/15-17. 
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4 Farfurie ; atelier european ; marcaj Stane China. 
5 Farfurie ; atelier european ; marcaj incomplet : OSHIRE ... ONE W ARE 1 

vrej cu frunze 1 
/H.H & M. 

Motivul "salciei"- culoare brun 
6 Farfurie întinsă ; atelier european ; marcaj LINDNER & CO şi ancoră ; 017 

COl. 

7 Farfurie întinsă ; atelier Anglia ; marcaj BIRMINGHAM-MASCHWITZ. 
8 Farfurie întinsă ; atelier Anglia ; marcaj BIRMINGHAM-MASCHWITZ. 
9 Farfurie întinsă ; atelier Anglia ; marcaj BIRMINGHAM-MASCHWITZ. 
1 O Farfurie întinsă ; atelier european ; marcaj STONE CHINA 1 coroană 1 

LINDNER & CO 1 ancoră. 
11 Farfurie adâncă ; atelier european ; marcaj LINDNER & CO şi ancoră ; 0 

24cm. 
12 Farfurie adâncă ; atelier Anglia ; marcaj BIRMINGHAM-MASCHWITZ. 
13 Farfurie adâncă ; atelier Anglia ; marcaj BIRMINGHAM-MASCHWITZ. 
14 Farfurie; atelier Anglia; marcaj BIRMINGHAM-MASCHWITZ. 
15 Farfurie; atelier Anglia; marcaj BIRMINGHAM-MASCHWITZ. 
Motivul "salciei" - culoare negru-gri 
16 Farfurie ; atelier european ; marcaj STONE CHINA şi coroană 1 LINDNER 

&COl. 
17 Farfurie ; atelier european ; marcaj STONE CHINA şi coroană 1 LINDNER 

&COl. 
Edificiu în stil clasic în peisaj - culoare brun 
18 Farfurie întinsă cu margine dantelată ; atelier european ; marc~j Venetian 

SCENER Y 1 STONE CHINA în cartuş cu o coroană deasupra ; lateral frunze 
de acant şi în partea inferioară draperie şi iniţialele W & B la bază ; decor cu 
monumente de arhitectură clasică în peisaj şi personaje (centru) şi cartuşe cu 
fructe alternând cu flori ( bordura) ; 0 26 cm. 

19 Farfurie întinsă ; atelier european ; marcaj ca la nr.18. 
20 Farfurie adâncă ; atelier european ; marcaj ca la nr. 18. 
21 Farfurioară ; atelier european ; marcaj ca la nr. 18 ; 0 17cm. 

Edificiu în stil clasic în peisaj- culoare negru gri 

22 Farfurie ; atelier european ; marcaj : LINDNER & CO şi ancoră. 
Biserică şi castel - culoare brun 
22 Farfurie adîncă ; atelier european ; marcaj LINDNER & CO, ancoră în cartuş 

cu decor cu vrcjuri cu frunze şi flori ; decor cu brun reprezentând o biserică, 
un castel, fântână, vas cu flori şi cerb (centru) şi decor cu frunze şi flori 

(bordura) ; 0 23 cm. 

102 

https://biblioteca-digitala.ro



23 Farfurie întinsă cu n1argine dantelată ; atelier european ; marcaj Fountain 
Scenery/S. ALCOCK & CO 1 HILL POTTERY BURSLEM. 

Peisaj cu edificii şi ambarcaţiune - culoare brun 
24 Farfurie întinsă ; atelier european ; marcaj : un cartuş tip scut încoronat, 

lateral cu frunze de acant; în centru Venetian SCENERY 1 STONE CHINA ; 
în partea inferioară, draperie şi iniţialele W. B. ; decor reprezentând două 
personaje în peisaj citadin şi o ambarcaţiune cu pânze (centru) ; bordura 
decorată cu fructe, flori, frunze, pe fond tip grilaj. 

25 Farfurie ; atelier european ; marcaj ca la nr. 22. 
Peisaj veneţian cu gondolă - culoare brun. 
26 Farfurie întinsă cu margine dantelată ; atelier european ; marcaj LINDNER 

& CO cu ancoră şi cercuri ; decor : peisaj veneţian cu gondolă (central) şi 
bordură cu decor floral, palmete şi vase de inspiraţie antică. 

Peisaj veneţian cu gondolă - culoare violet 
27 Farfurie întinsă ; atelier european ; marcaj : vas cu flori şi iniţialele E.N & C 

la bază. 
28 Farfurie ; atelier european ; marcaj ca la nr. 27. 
Peisaj veneţian cu gondolă - culoare verde 
29 Farfurie ; atelier european ; marcaj ca la nr. 27. 

Personaje în costum - culoare neagră 

30 Farfurie ; atelier european ; marcaj LINDNER & CO şi ancoră ; decor cu 
personaje în costume de început de sec. XIX în peisaj. 

Peisaj de munte cu biserică pe insulă - culoare albastră 

31 Farfurie ; atelier european ; marcaj : CA TTLE SCENER Y şi ancoră ; decor : 
peisaj cu o biserică pe o insulă în peisaj de munte. 
Decor divers 
32 Farfurie întinsă ; atelier european ;marcaj E. & N ; decor cu verde : vas

tăntână în peisaj şi bordură cu frunze de acant şi flori. 
33 Farfurie ; atelier european ; marcaj LINDNER & CO ; decor cu violet ; 

fragment din medalionul central ( personaje pe un pod). 
34 Farfurie ; atelier Europa Centrală ; marcaj în casetă poligonală :EURFUS 

DALL WITTZ ; decor cu bandă aurie pe margine, bordură cu trei 
medalioane cu vrejuri cu flori şi frunze: în centru buchet cu flori şi frunze ; 

albastru cobalt ; 0 23,5 cm. 
35 Farfurie adâncă ; atelier Europa Centrală ; urme de marcaj ştampilat şi 

marcă imprimată SCO ; decor cu griuri pe fond alb: castel medieval în 
peiSaJ. 

36 Farfurie ; atelier Europa Centrală ; marcaj ştampilat impri1nat seria 3840 ; 
decor cu griuri pe fond alb ("grisaile") :castel. 
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37 Castron. Faianţă ; atelier european ; fără marcaj ; decor parţial vizibil în 
centru cu cartuş cu decor flora} şi decor tip "împletitură" cu verde; parţial 
restaurat ; 0 16 cm. 

38 Castron. Faianţă ; atelier european ; fără marcaj ; decor: motiv fagure, fructe 
şi buchete cu flori ; bordură cu verde ; are bordura interioară şi bandă 

decorativă exterioară cu fructe şi flori. 
39 Castron. Faianţă ; atelier european ; fără marcaj ; pe corp decor în bandă cu 

pătrate albe şi maro( 4 buc.), albastru şi alb (5 buc.) ; 0 bază 16 cm. 
40 Castron. Faianţă ; atelier european ; fără marcaj ; decor cu bandă orizontală 

albastră şi altele cu ocru, mai subţiri. 
41 Castron.Ceramică glazurată ; atelier european ; fără marcaj ; decor în 

interior auriu ; în exterior bandă aurie pe fond albastru cobalt şi vrejuri cu 
frunze aurii. 

42 Castron. Faianţă ; atelier Franţa ; marcaj : un scut surmontat de coroană 
înconjurat cu majuscule : OPAQUE DE SARRGU ... ( OPAQUE DE 
SARRGUEMINES ). 

43 Cană cu toartă în formă de ureche (5 buc.). Faianţă ; atelier european ; fără 
marcaj ; decor : dungi concentrice albastre şi negre ; turcoaz cu brun sau 
albastru cu alb cu bandă lată bleu şi verde ; turcoaz încadrată de dungi 
concentrice. 

44 Cană cu toartă rectangulară. Faianţă ; atelier european ; fără marcaj ; decor 
cu frunze şi flori stilizate şi vase şi monumente de arhitectură. 

45 Cană cu toartă. Ceramică glazurată ; atelier european ; fără marcaj ; decor : 
dungi ocru, brun şi auriu ; benzi concentrice cu elemente vegetale stilizate. 

46 Cană cu toartă supraînălţată. Faianţă ; atelier european ; fără marcaj ; decor 
: benzi concentrice albastre şi brun de diferite grosimi ; profil restaurat ; H: 
8,8 cm. 

47 Ceaşcă. Faianţă ; atelier european ; marcaj indescifrabil ; decor cu negru, 
peisaj cu edificii ; urme prindere toartă sub buză. 

48 Ceaşcă. Porţelan alb cu decor bandă aurie ; atelier Europa Centrală ;fără 
marcaJ. 

49 Ceaşcă. Faianţă fină ; atelier Europa Centrală ; fără marcaj ; decor cu griuri 
închis ("grisaile") castel în peisaj ; H : 5,3 cm. 

50 Ceaşcă. Faianţă fină ; atelier Europa centrală ; marcaj "T"- ştampilat ; corp 
tronconic, toartă rectangulară ; decor de trapeze albastre ; H : 5,5 cm. 

51 Ceaşcă. Porţelan ; atelier Europa Centrală ; fără marcaj ; decor faţetat, talpă 
uşor evazată cu buza răsfrântă ; H: 6,6 cm ; 0 gură : 9 cm ; 0 bază 5 cm. 

52 Ceaşcă. Faianţă fină ; atelier Boemia ; toarta este spartă ; decor : gri pe fond 
alb ("grisaile"), personaje la promenadă ; stânga jos : " Sophieninsel in 
Prag" ; H: 7 cm ; 0 bază : 4,5 cm ; 0 buză : 8 cm. 

53 Ceaşcă. Faianţă fină ; atelier european ; fără marcaj ; decor albastru cobalt ; 
la exterior fragment de pagodă ; la interior, decor floral. 
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54 Ceaşcă. Faianţă fină ; atelier european ; fără marcaj ; decor cu albastru 
cobalt ; la exterior ramuri de copac cu frunze ; la interior decor neclar 
imprimat. 

55 Ceşcuţă. Porţelan ; atelier Europa Centrală ; fără marcaj ~ decor faţetat 
accentuat prin contururi de culoare verde ; H : 5,5 cm ; 0 bază : 3,5 cm ; 0 
gură: 7cm. 

56 Halbă de bere.( 2 buc ). Faianţă ; atelier european ; un fragment are marcaj 
LINDNER & CO, ancoră cu cercuri ; de formă cilindrică cu toartă ; decor 
central : medalion cu scuturi cu bour şi respectiv vultur încoronat, legate 
printr-un şnur ; culori : brun, roşu, galben ; H: 1 O cm ; 0 bază : 1 O cm. 

57 Halbă de bere : 1 buc cu decor bleu ; 1 buc. cu decor brun închis ; 4 buc. cu 
decor brun deschis. Faianţă ; atelier european ; marcaj LINDNER & CO şi 
coroană cu cercuri ; decor în formă de tablă de şah. 

58 Halbă de bere. Faianţă ; atelier european ; fără marcaj ; în formă de butoi ; 
culori : brun, crem ; 0 bază : 7,3 cm. 

59 Halbă de bere. Faianţă ; atelier european ; fără marcaj ; culori : albastru 
cobalt şi casete în relief; H : 5 cm. 

60 Halbă de bere-fund. Faianţă ; atelier Anglia ; marcaj parţial păstrat 

... MASCHW ..... deci BIRMINGHAM MASCHWITZ ; de culoare albă. 
61 Ulcior. Ceramică ; atelier european ; marcaj imprimat pe faţa exterioară a 

bazei, indescifrabil ; decor : benzi subţiri orizontale albastru cobalt pe fond 
ivoriu ; 0 bază 12,3 cm. 

62 Ceainic-toartă şi ţeavă cu sită. Ceramică tip Delft ; atelier Anglia ; fără 
marcaj ; decor cu albastru cobalt, flori şi frunze. 

63 Supieră. Faianţă ; atelier european ; fără marcaj ; bază poligonală ; decor 
brun cu motive florale şi cartuşe cu fagure, grilaj şi fructe ; pe vas personaje 
pe malul unei ape. 

64 Supieră cu toartă rectangulară. Faianţă albă ; atelier european ; fără marcaj ; 
baza circulară ; H : 8,5 cm. 

65 Supieră. (8 fragmente). Faianţă ; atelier european ; fără marcaj ; decor cu 
benzi albastru cobalt pe fond alb. 

66 Supieră cu toartă orizontală. Faianţă ; atelier european ; fără marcaj ; decor 
cu albastru cobalt cu elemente de tip vegetal stilizat. 

67 Supieră. Porţelan ; atelier Berlin 184 7-1849 ; marcaj ; KOENIGLICHE 
PORZELLAN 1 MANUF ACTURS ; în centru : vulturul încoronat ; fără 

decor; 0 14 cm. 
68 Capac. Faianţă ; atelier european ; fără marcaj ; uşor ciobit, fără buton, în 

formă de sferă turtită ; decor cu linii verticale verde şi brun şi contururi aurii 

; 0: 8,5 cm. 
69 Mojar. Faianţă ivorie ; atelier european ; marcaj N .K. impritnat ; fără decor 

; formă cilindrică ; 0 bază : 4,3 cm ; 0 buză : 3,3 cm. 
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70 Vas poligonal. Faianţă fină ; atelier european ; fără marcaj ; decor imprimat 
prin transfer cu albastru cobalt ; fragment ( colţ) decor cu ambarcaţiune pe 
apă şi pod ; gros : 0,5 cm. 

71 Vas-fund. Faianţă ; atelier european ; marcaj LINDNER & CO şi ancoră ; 
de culoare albă ; 0 :7 cm. 

V ASE DE STICLĂ 
Această categorie este reprezentată de rec1p1ente lucrate din sticlă de 

culoare albă (alb transparent, alb gălbui, alb lăptos), uneori opacizată şi, în 
majoritatea cazurilor, de vase de culoare verde sau alb verzuie. 

În mod excepţional remarcăm câteva fragmente de calitate superioară, din 
sticlă colorată : albastru marin (un ex.), albastru cobalt (un ex.), albastru deschis 
(trei ex.) şi două fragmente de formă hexagonală decorate cu o bandă orizontală 
de nervuri şi medalioane elipsoidale în relief, ce par să aparţină unor pahare de un 
verde aprins. 

Formele, în marea lor majoritate, sunt reprezentate de flacoane, carafe, 
pahare, căni cu toartă (două ex.), sticle (două ex.), borcane mari (două ex.). 

Flacoane 
Tipul cel mai frecvent, ce le depăşeşte ca număr pe toate celelalte la un 

loc, se caracterizează printr-o buză îngroşată cu marginile rotunjite, gîtul scurt, 
cilindric şi umerii arcui ţi (Pl. XIV Il). Ţinând seama de singurul exemplar păstrat 
întreg, fără gură, se poate presupune că erau vase cu înălţime medie, aşa cum ne 
sugerează şi analogia cu un vas întreg, contemporan, găsit pe strada Blănari. 17 

Clondire 
Includem aici vase cu aceeaşi întrebuinţare, dar care se diferenţiază printr

o buză înaltă, evazată şi gâtui scurt, cu secţiune circulară, îngustat la mijloc. Tipul 
este reprezentat prin 24 ex. (Pl. XIV/2,4,5). Înălţimea maximă păstrată - 15 cm 
până la umăr (Pl. XIV /5) - sugerează vase de capacitate medie. 

La ambele categorii, lucrate cu precădere din sticlă de cutvare alb verzuie, 
nu există un tip standard, înregistrându-se mai multe variante, de forme şi 

capacităţi diferite. 
Căni cu o toartă 
A fost găsit fragmentul unui singur vas, cu baza dreaptă şi îngroşată, la 

nivelul căreia se prindea ataşul inferior al toartei (Pl. XIV 111) un alt exemplar 
este semnalat printr-o toartă fragmentară (Pl. XVI/8). Ambele piese sunt lucrate 
dintr-o sticlă alb transparentă, de calitate superioară. 

Pahare 
Acest tip este foarte bine reprezentat, majoritatea pieselor fiind lucrate 

dintr-o sticlă alb lăptoasă, cu pereţii groşi de 3-4 mm, fapt ce explică şi existenţa 
mai 1nultor exemplare întregi. Acestea au buza dreaptă, teşită orizontal şi apoi 

17 Bucureşti 1, p. 249, fig 54/4 
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oblic spre interior, corpul cu pereţii evazaţi şi fundul concav, de forma 
hexagonală sau octogonală ; înălţimea variază între 5-11 cm. 

Decorul, redat în relief, este reprezentat de o bandă centrală de 
medalioane elipsoidale, încadrată uneori de două şiruri de ove. Partea inferioară 
este marcată printr-o bandă orizontală de cinci nervuri în relief, element ce poate 
lipsi uneori (Pl. XVII ,2,3,8). O altă variantă, reprezentată doar prin două 
exemplare, este decorată cu nervuri verticale în relief ce încadrează şiruri de 
pastile dreptunghiulare dispuse orizontal, alternând cu rozete imprimate. 

Există şi pahare fără decor, cu buza evazată, îngustate în zona mediană şi 
cu fundul drept (Pl. XIV/6). 

Carafe 
Prezenţa unor vase fragmentare, de dimensiuni ceva mai mari, lucrate tot 

dintr-o sticlă alb lăptoasă sugerează existenţa unor carafe : sunt vase de formă 
poligonală, cu pereţii groşi de 4-5 mm, cu buza teşită drept şi apoi oblic spre 
interior (Pl. XIV /7 ,12, 13 ; XV /6 ). 

Capace 
Dintre acestea se remarcă câteva exemplare de bună calitate, lucrate într-o 

manieră deosebită, dintr-o sticlă de culoare albă, transparentă (Pl. XVI/1 ,4), 
alături de care întâlnim şi câteva forme simple, de factură comună (Pl. XVI/5,8). 

Aşa cum observăm şi la capace, printre vasele de sticlă există anumite 
piese, puţine la număr, care se remarcă prin calitatea materialului şi tehnica 
execuţiei. Ele provin din manufacturi europene. Din documente aflăm că la 1780, 
la Bucureşti erau aduse pahare şi oglinzi de sticlă din Veneţia, iar în primele 
decenii ale secolului XIX sunt menţionate importuri de sticlărie de la Viena, în 
timp ce la hanul Şerban Vodă, la 1826, o pivniţă fusese închiriată de Lisabeta 
nemţoaica, sticlăreasa. 

Pe lîngă sticlăria de import , prezentă în casele boiereşti sau pe mesele 
înalţilor prelaţi (la 1833, egumenul mânăstirii Cotroceni avea în serviciul de masă 
trei sticle de apă, patru carafe de vin, două clondire ), existau şi numeroase 
recipiente de uz comun (pahare, sticle etc.) care proveneau de la manufacturi din 
Ţara Romănească. Analizele de compoziţie efectuate au reliefat existenţa unor 
ateliere diferite, care ridică încă probleme în ceea ce priveşte localizarea. 

Nu putem pune capăt acestei prezentări sumare fără a aduce precizarea că 
cercetarea arheologică de la hanul Stavropoleos nu este încă încheiată. Inventarul 
arheologic ilustrat în lucrarea de faţă a fost descoperit într-o singură pivniţă, sub 
forma unui depozit de marfă, care poate fi socotit ca reprezentativ pentru 
preferinţele locuitorilor Bucureştiului din prima jumătate a secolului al XIX-lea. 
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Le depot d'un commer~ant aupres de l'auberge Stavropoleos 
(resume) 

Les fouilles archeologiques de sauvetage initiees en 1998 ont conduit a la 
decouverte de quelques celliers situes a l' intersection des rues Stavropoleos et de 
la Poste de Bucarest. Ă la fin de la premiere campagne de fouilles on a ete a 
meme d' en preciser 1' appartenance de ce complexe a 1' auberge Stavropoleos, 
edifiee au cours des annees 1722-1724. 

Les recherches ulterieures ont mene a la decouverte des murs en briques 
de cinq pieces de celliers, parmi lesquelles une seule a ete completement fouillee. 
Ses dimensions interieures sont 5,35 m x 3,40 m ; son plancher, pave de briques 
liees au mortier, se trouve a 3,80 m au-dessous de la rue d'aujourd'hui. 

Le cellier no. 1 etait utilise comme depât par un riche marchand, dont la 
marchandise, en grande quantite, a ete trouvee sur place : ceramique locale ( 130 
ex.), fa'iences et porcelaines (ca. 300 ex.), vases en verre (ca. 90 ex.). La 
decouverte d'une monnaie de Fran~ois II (1792-1838) - un kreuzer datant de 
1812 - et d'une soupiere en porcelaine, originaire d'une manufacture active a 
Berlin entre 184 7-1849, as soc ies a un niveau brGle, qui sigillait le cellier, 
semblent fournir le temoignage des circonstances de la mi se hors d' usage de 
l'ensemble: l'incendie eclatee en mars 1847 juste pres de l'auberge Stavropoleos. 

Panni les objets fournis par ce contexte archeologique, on s' est are te sur 
!'importante quantite de fa'iences et porcelaines d'importation, dont on a redige le 
catalogue (71 pieces). 

Selon les marques, indiquant plus de 10 ateliers, on peut conclure que la 
plupart des objets provient de Grande Bretagne, mais aussi de France (cat. 42), de 
Bohemie (cat. 52), et de Prussie (cat. 67). La presence de telle quantite de 
recipients d' origine diverse dans un unique complexe el os va permettre une 
meilleure integration chronolgique pour les decouvertes isolees de Bucarest. 

Il est a remarquer la frequence des assiettes a la marquc LINDNER ( 13 
ex.) dans l'ensemble de Stavropoleos. Par opposition, on n'y a trouve que des 
exemplaires isoles d'assiettes provenant d'autres ateliers de !'Europe 
Occidentale. 

En ce qui concerne les formes, il faut souligner la predominance des 
assiettes plates, aux bords denteles, moins frequentes se montrant les assiettes 
creuses et les soupieres. Les couleurs preferees pour le decor sont le bleu, le 
marron, tandis que le noir, le vert, le violet et le rouge n' apparaissent 
qu' accidentalement. Le motif ornamental prefere semble etre celui de la "saule", 
qui domine numeriquement tous les autres. 

Il convient de mentionner egalement la presence des petites tasses en 
porcelaine et fa'ience de bon ne qualite, avec les assiettes associees, et d' un grand 
nombre de chopes, toutes originaires de 1' Europe Occidentale. 
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L'etude de la verrerie met en evidence l'existence d'importations. Leur 
presence trouve confirmation dans les documents ecrits de 1' epoque : on apprend, 
par exemple, qu'en 1780 on apportait a Bucarest des miroirs de Venise et qu'au 
debut du XIXe siecle on y apportait des verres de Vienne ; un document date de 
1826 fait etat de Lisabeta 1' Allemende, marchande de verre, qui avait pris en 
location un cellier au pres de 1 'auberge Şerban Vodă. 

En dehors des verreries importees, presentes dans les maisons des 
boyards, il y avait aussi un riche repertoire de recipients d'usage courant en verre, 
provenant de manufactures locales. 
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Plansa I. Cerarnica locala: oale cu toarta ( 1-2), ulcior (3 ), borcan ( 4 ). 
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Plansa II. Ceramica locala: ligheane (5-6), capac (7), castron (8). 
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Plansa ill. Ceramica locala: farfurii adanci (9) si întinse ( 1 0), castroane ( 11-12). 
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. rt · farfurioara ( 1 ), a IV. Ceramic.a ~e tmio . 
Plans farfurie mtmsa ( ). 
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Plansa V Ceramica de import: castron (3), halba de bere (4), capac (5), 

cana cu toarta (6) . 
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Plansa VI. Ceramica de import: ceasca (7), halba de bere (8), marcaje 
ale manufacturi lor din Anglia (1 O) si Europa? (9, 11 ), aflate 
pe farfurii. 
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Plansa VII. Ceramica de import: marcaje ale manufacturilor din 
Europa ? ( 12-1 7), aflate pe farfurii . 
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Plansa VITI. Ceramica de import: marcaje ale manufacturilor din 
Europa? aflate pe farfurii (18-21 ), pe castron (23) si 
supiera (24 ). 
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Plansa IX. Ceramica locala: oale cu toarta (1 -4), ulcior (5), borcan (6). 
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Plansa X. Ceramica locala: ligheane (7-1 0) . 
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Plansa XI. Ceramica locala: farfurii intinse (11-13), adanci (14), 
castroane (15). 
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Plansa Xll. Ceramica locala: castron decorativ (16), castroane (17-18), 
farfurie ( l9). 
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Plansa Xill. Ceramica locala: capace nesmaltuite (20-21 ), smaltui te (22), 
ulcele (23-24). 
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Plansa XIV. Vase de sticla. 
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Plansa XV Vase de sticla. 
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Plansa XVI. Vase de sticla. 
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